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คู่มือก ำหนดมำตรฐำน 

กำรปฏิบติังำนตำมภำรกิจหลกั 

 

 
 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำ

เลียง 



 

 

อ ำเภอนำแก จงัหวดันครพนม 
 

ค ำน ำ 

  คู่มอืก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนตำมภำรกจิหลกัขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำ

เลยีง ฉบบัน้ี เป็นสว่นหนึ่งของกำรพฒันำคุณภำพกำรบรหิำรจดักำร เพือ่ใชเ้ป็นเครื่องมอืในกำร

ปฏบิตังิำน โดยมกีำรจดัท ำรำยละเอยีดในกำรปฏบิตังิำนของส ำนกัปลดั กองคลงั กองช่ำง กองศกึษำฯ 

ในองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีงอย่ำงเป็นระบบครบถว้น แสดงใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนในกำรปฏบิตังิำน 

รำยละเอยีดงำน รำยละเอยีดเอกสำรประกอบกรณีประชำชนผูม้ำรบับรกิำรจะเขำ้มำตดิต่อรำชกำร เพือ่

ก ำหนดเป็นมำตรฐำนในกำรปฏบิตังิำนใหบ้รรลุตำมขอ้ก ำหนดทีส่ ำคญัและสำมำรถสนองตอบควำม

ตอ้งกำรของผูร้บับรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตลอดจนเพือ่ควำมโปร่งใสและควำมเป็นธรรมในกำร

ปฏบิตังิำนชองเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ 
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บทที ่1 สภำพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐำนทีส่ ำคญัของต ำบล        8 

บทที ่2 กำรปฏบิตังิำนตำมภำรกจิหลกั          12 

บทที ่3 ระบบกำรป้องกนั/กำรตรวจสอบป้องกนักำรละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นภำรกจิหลกั    51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทน ำ 

หลกักำรและเหตุผล 

  จำกบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 สว่นที ่3 เรื่อง อ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล มำตรำ 

66 องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรพฒันำต ำบล ทัง้ในดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และ

วฒันธรรม และมำตรำ67 ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำยองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลมหีน้ำทีต่อ้งท ำในเขต

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

 1. จดัใหม้ ีและบ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 

 2. รกัษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ้ำ ทำงเดนิ และทีส่ำธำรณะ รวมทัง้ก ำจดัมลูฝอยและสิง่

ปฏกิูล 

 3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ 

 4. ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

 5. สง่เสรมิกำรศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 

 6. สง่เสรมิกำรพฒันำสตร ีเดก็ เยำวชน ผูส้งูอำยุ และผูพ้กิำร 

 7. คุม้ครองดแูล และบ ำรุงรกัษำ ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 8. บ ำรุงรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญหำทอ้งถิน่และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

 9. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีร่ำชกำรมอบหมำย 



 

 

 โดยจดัสรรงบประมำณ หรอืบุคลำกรใหต้ำมควำมจ ำเป็นและสมควรตำมบทบำทภำรกจิของสว่น

ทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ.2550 พระรำชบญัญตัติ ำบลและองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและ

ขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และพระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธิบีรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ประกอบกบัหนงัสอื กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 

0892.4/ว 435 ลงวนัที ่11กุมภำพนัธ ์2548 ก ำหนดแนวทำงใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่วดัผลกำร

บรหิำรและปฏบิตัริำชกำรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่ทรำบผลสมัฤทธิต์รงตำมเป้ำหมำยภำรกจิ 

โดยจดัท ำคู่มอืก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง มเีป้ำประสงคใ์น

กำรน ำมำตรกำรปฏบิตังิำนตำมภำรกจิหลกัทีไ่ดม้ำใชใ้นกำรปรบัปรุง แกไ้ข สง่เสรมิ พฒันำ ขยำยหรอื

ยุตกิำรด ำเนินกำร ซึง่บ่งชีว้่ำกระบวนกำรวธิกีำรจดัท ำแผนหรอืโครงกำรนัน้ผลเป็นอย่ำงไร น ำไปสู่

ควำมส ำเรจ็บรรลุตำมเป้ำหมำยวตัถุประสงคห์รอืไม่ เพยีงใด คู่มอืกำรปฏบิตังิำน (Operating Manual) 

เป็นเครื่องมอืทีส่ ำคญัประกำรหน่ึงในกำรท ำงำนทัง้กบัหวัหน้ำงำนและผูป้ฏบิตังิำนในหน่วยงำน จดัท ำขึน้

ไวเ้พือ่จดัท ำรำยละเอยีดของกำรท ำงำนในหน่วยงำนออกมำเป็นระบบและครบถว้น 

คู่มอืกำรปฏบิตังิำน (Work Manual) 

 • เปรยีบเสมอืนแผนทีบ่อกเสน้ทำงกำรท ำงำนทีม่จุีดเริม่ตน้และสิน้สุดของกระบวนกำร 

 • ระบุถงึขัน้ตอนและรำยละเอยีดของกระบวนกำรต่ำง ๆ ขององคก์รและวธิคีวบคุมกระบวนกำร

นัน้ 
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 • มกัจดัท ำขึน้ส ำหรบัลกัษณะงำนทีซ่บัซอ้น มหีลำยขัน้ตอนและเกีย่วขอ้งกบัคนหลำยคน 

 • สำมำรถปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงกำรปฏบิตังิำน 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนไดม้โีอกำสทบทวนภำระหน้ำทีข่องหน่วยงำนของตนว่ำยงัคงมุ่งต่อ

จุดส ำเรจ็ขององคก์ำรโดยสมบูรณ์อยู่หรอืไม่ เพรำะจำกสภำพกำรเปลีย่นแปลงต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้อำจท ำให้

หน่วยงำนตอ้งใหค้วำมส ำคญัแก่ภำระบำงอย่ำงมำกยิง่ขึน้ 

 2. เพือ่ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนจดัท ำ/ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนหรอืจุดส ำเรจ็ของกำรท ำงำน

ของแต่ละงำนออกมำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพือ่ใหก้ำรท ำงำนเกดิประโยชน์ต่อองคก์ำรโดยสว่นรวมสงูสุด 

และเพือ่ใชม้ำตรฐำนกำรท ำงำน/จุดส ำเรจ็ของงำนน้ีเป็นเครื่องมอืในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ

พนกังำนต่อไปดว้ย 



 

 

 3. เพือ่ใหก้ำรปฏบิตังิำนในปัจจุบนัเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิำนไดท้รำบควำม

คำดหวงัอย่ำงชดัแจง้ว่ำ กำรท ำงำนในจุดนัน้ ๆ ผูบ้งัคบับญัชำจะวดัควำมส ำเรจ็ของกำรท ำงำนในเรื่อง

ใดบำ้ง ซึง่ย่อมท ำใหผู้ป้ฏบิตังิำนสำมำรถปรบัวธิกีำรท ำงำนและเป้ำหมำยกำรท ำงำนใหต้รงตำมที่

หน่วยงำนตอ้งกำรไดแ้ละสง่ผลใหเ้กดิกำรยอมรบัผลกำรประเมนิฯ มำกยิง่ขึน้ เพรำะทุกคนรูล้่วงหน้ำแลว้

ว่ำท ำงำนอย่ำงไรจงึจะถอืไดว้่ำมปีระสทิธภิำพ 

 4. เพือ่ใหก้ำรปฏบิตังิำนสอดคลอ้งกบันโยบำย วสิยัทศัน์ ภำรกจิและเป้ำหมำยขององคก์ร 

เพือ่ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนสำมำรถมองเหน็ศกัยภำพของพนกังำน เนื่องจำกกำรท ำงำนทุกหน้ำทีม่จุีดวดั

ควำมส ำเรจ็ทีแ่น่นอนเด่นชดั หวัหน้ำงำนจงึสำมำรถใชท้รพัยำกรบุคคล ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

ประโยชน์ของกำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน 

 ประโยชน์ของคู่มอืกำรปฏบิตังิำนทีม่ตี่อองคก์รและผูบ้งัคบับญัชำ 

 1. กำรก ำหนดจุดส ำเรจ็และกำรตรวจสอบผลงำนและควำมส ำเรจ็ของหน่วยงำน 

 2. เป็นขอ้มลูในกำรประเมนิค่ำงำนและจดัชัน้ต ำแหน่งงำน 

 3. เป็นคู่มอืในกำรสอนงำน 

 4. กำรก ำหนดหน้ำทีก่ำรงำนชดัเจนไม่ซ ้ำซอ้น 

 5. กำรควบคุมงำนและกำรตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำน 

 6. เป็นคู่มอืในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 

 7. กำรวเิครำะหง์ำนและปรบัปรุงงำน 

 8. ใหผู้ป้ฏบิตังิำนศกึษำงำนและสำมำรถท ำงำนทดแทนกนัได้ 

 9. กำรงำนแผนกำรท ำงำน และวำงแผนก ำลงัคน 

 10. ผูบ้งัคบับญัชำไดท้รำบขัน้ตอนและสำยงำนท ำใหบ้รหิำรงำนไดง้่ำยขึน้ 

 11. สำมำรถแยกแยะล ำดบัควำมส ำคญัของงำน เพือ่ก ำหนดระยะเวลำท ำงำนได้ 
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 12. สำมำรถก ำหนดคุณสมบตัขิองพนกังำนใหม่ทีจ่ะรบัไดง้ำ่ยขึน้และตรงมำกขึน้ 

 13. ท ำใหบ้รษิทัสำมำรถปรบัปรุงระเบยีบแบบแผนกำรท ำงำนใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ได้ 

 14. ยุตคิวำมขดัแยง้และเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธใ์นกำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำน 

 15. สำมำรถก ำหนดงบประมำณและทศิทำงกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้ 

 16. เป็นขอ้มลูในกำรสรำ้งฐำนขอ้มลูของบรษิทัต่อไปนี้ 



 

 

 17. กำรศกึษำและเตรยีมกำรในกำรขยำยงำนต่อไปนี้ 

 18. กำรวเิครำะหค์่ำใชจ่้ำยกบัผลงำนและปรมิำณก ำลงัคนของหน่วยงำนได้ 

 19. ผูบ้งัคบับญัชำบรหิำรงำนไดส้ะดวก และรวดเรว็ขึน้ 

 20. เกดิระบบกำรบรหิำรงำนโดยสว่นร่วมส ำหรบัผูบ้งัคบับญัชำคนใหม่ในกำรร่วมกนัเขยีนคู่มอื 

  

ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบติังำนท่ีมีต่อผู้ปฏิบติังำน 

 1. ไดร้บัทรำบภำระหน้ำทีข่องตนเองชดัเจนยิง่ขึน้ 

 2. ไดเ้รยีนรูง้ำนเรว็ขึน้ทัง้ตอนทีเ่ขำ้มำท ำงำนใหม่/หรอืผูบ้งัคบับญัชำทีม่ตี่อตนเองชดัเจน 

 3. ไดท้รำบควำมหวงั (Expectation) ของผูบ้งัคบับญัชำทีม่ตี่อตนเองชดัเจน 

 4. ไดร้บัรูว้่ำผูบ้งัคบับญัชำจะใชอ้ะไรมำเป็นตวัประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 

 5. ไดเ้ขำ้ใจระบบงำนไปในทศิทำงเดยีวกนัทัง้หน่วยงำน 

 6. สำมำรถช่วยเหลอืงำนซึง่กนัและกนัได้ 

 7. เขำ้ใจหวัหน้ำงำนมำกขึน้ ท ำงำนดว้ยควำมสบำยใจ 

 8. ไม่เกีย่งงำนกนั รูห้น้ำทีข่องกนัและกนัท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจทีด่ตี่อกนั 

 9. ไดท้รำบจุดบกพร่องของงำนแต่ละขัน้ตอนเพือ่น ำมำปรบัปรุงงำนได้ 

 10. ไดเ้รยีนรูง้ำนของหน่วยงำนไดท้ัง้หมด ท ำใหส้ำมำรถพฒันำงำนของตนเองได้ 

 11. มขี ัน้ตอนในกำรท ำงำนทีแ่น่นอน ท ำใหก้ำรท ำงำนไดง้ำ่ยขึน้ 

 12. รูจ้กัวำงแผนกำรท ำงำนเพือ่ใหผ้ลงำนออกมำตำมเป้ำหมำย 

 13. สำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงเพือ่กำรวเิครำะหง์ำนใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลำ 

 14. สำมำรถแบ่งเวลำใหก้บังำนต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม 

 15. รูข้อบเขตสำยกำรบงัคบับญัชำท ำงำนใหก้ำรประสำนงำนงำ่ยขึน้ 

 16. ไดเ้หน็ภำพรวมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในฝ่ำยงำนเดยีวกนัเขำ้ใจงำนมำกขึน้ 

 17. สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ เพรำะมสีิง่ทีอ่ำ้งองิ 

 18. ไดร้บัรูว้่ำตนเองตอ้งมกีำรพฒันำอะไรบำ้งเพือ่ใหไ้ดต้ำมคุณสมบตัทิีต่อ้งกำร 

 19. ไดเ้รยีนรูแ้ละรบัทรำบว่ำเพือ่นร่วมงำนท ำอะไร เขำ้ใจกนัและกนัมำกขึน้ 

 20. ไดร้บัรูว้่ำงำนทีต่นเองท ำอยู่นัน้ส ำคญัต่อหน่วยงำนอย่ำงไร เกดิควำมภำคภูมใิจ 
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ควำมหมำยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

 องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล มชีื่อย่อเป็นทำงกำรว่ำ อบต. มฐีำนะเป็นนิตบิุคคล และเป็นรำชกำร 



 

 

บรหิำรสว่นทอ้งถิน่รปูแบบหนึ่ง ซึง่จดัตัง้ขึน้ตำมพระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

พ.ศ. 

2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐำนะจำกสภำต ำบลทีม่รีำยไดโ้ดยไม่รวมเงนิ 

อุดหนุนในปีงบประมำณทีล่่วงมำตดิต่อกนัสำมปีเฉลีย่ไม่ต ่ำกว่ำปีละหนึ่งแสนหำ้หมื่นบำท 

(ปัจจุบนั ณ วนัที ่30 มนีำคม พ.ศ. 2558 มอีงคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ทัง้สิน้ 5,335 แห่ง) 

รปูแบบองคก์ำร 

 องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ประกอบดว้ย สภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล และนำยกองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบล 

 1. สภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ประกอบดว้ยสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน

หมู่บำ้นละสองคน ซึง่เลอืกตัง้ขึน้โดยรำษฎรผ์ูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในแต่ละหมู่บำ้นในเขตองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลนัน้กรณีทีเ่ขตองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลใดมเีพยีงหนึ่งหมู่บำ้นใหม้สีมำชกิองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

จ ำนวนหกคน และในกรณีมเีพยีงสองหมู่บำ้นใหม้สีมำชกิองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล หมู่บำ้นละสำมคน 

 2. องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล มนีำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล หนึ่งคน ซึง่มำจำกกำรเลอืกตัง้ 

ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่โดยตรง กำรเลอืกตัง้โดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ

ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

กำรบริหำร 

 กฎหมำยก ำหนดใหม้คีณะกรรมกำรบรหิำร อบต. (ม.58) ประกอบดว้ยนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบล 1 คน และใหน้ำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแต่งตัง้รองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 2 คน ซึง่

เรยีกว่ำผูบ้รหิำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

อ ำนำจหน้ำท่ีของ อบต. 

 อบต.มหีน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบล และองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 และ 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2542) 

 1. พฒันำต ำบลทัง้ในดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (มำตรำ 66) 

 2. มหีน้ำทีต่อ้งท ำตำมมำตรำ 67 ดงันี้ 

  - จดัใหม้แีละบ ำรุงทำงน ้ำและทำงบก 

  - กำรรกัษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ้ำ ทำงเดนิและทีส่ำธำรณะ รวมทัง้กำรก ำจดัขยะ

มลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

  - ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ 

  - ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

  - สง่เสรมิกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 



 

 

-5- 

 

  - สง่เสรมิกำรพฒันำสตร ีเดก็และเยำวชน ผูส้งูอำยุและพกิำร 

  - คุม้ครอง ดแูลและบ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  - บ ำรุงรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

  - ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีท่ำงรำชกำรมอบหมำย 

 3. มหีน้ำทีท่ีอ่ำจท ำกจิกรรมในเขต อบต.ตำมมำตรำ 68 ดงันี้ 

  - ใหม้นี ้ำเพือ่กำรอุปโภค บรโิภคและกำรเกษตร 

  - ใหม้แีละบ ำรุงไฟฟ้ำหรอืแสงสว่ำงโดยวธิอีื่น 

  - ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำทำงระบำยน ้ำ 

  - ใหม้แีละบ ำรุงสถำนทีป่ระชุม กำรกฬีำ กำรพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 

  - ใหม้แีละสง่เสรมิกลุ่มเกษตรกร และกจิกำรสหกรณ์ 

  - สง่เสรมิใหม้อีุตสำหกรรมในครอบครวั 

  - บ ำรุงและสง่เสรมิกำรประกอบอำชพี 

  - กำรคุม้ครองดแูลและรกัษำทรพัยส์นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

  - หำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิของ อบต. 

  - ใหม้ตีลำด ท่ำเทยีบเรอื และท่ำขำ้ม 

  - กจิกำรเกี่ยวกบักำรพำณิชย ์

  - กำรท่องเทีย่ว 

  - กำรผงัเมอืง 

อ ำนำจหน้ำท่ีตำมแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 

 พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 

2542 ก ำหนดให ้อบต.มอี ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรจดัระบบกำรบรกิำรสำธำรณะ เพือ่ประโยชน์ของ

ประชำชนในทอ้งถิน่ของตนเองตำมมำตรำ 16 ดงันี้ 

 1. กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ของตนเอง 

 2. กำรจดัใหม้ ีและบ ำรุงรกัษำทำงบกทำงน ้ำ และทำงระบำยน ้ำ 

 3. กำรจดัใหม้แีละควบคุมตลำด ท่ำเทยีบเรอื ท่ำขำ้ม และทีจ่อดรถ 

 4. กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสรำ้งอื่น ๆ 

 5. กำรสำธำรณูปกำร 



 

 

 6. กำรสง่เสรมิ กำรฝึก และกำรประกอบอำชพี 

 7. คุม้ครอง ดแูล และบ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 

 8. กำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่ว 

 9. กำรจดักำรศกึษำ 
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 10. กำรสงัคมสงเครำะห ์และกำรพฒันำคุณภำพชวีติเดก็ สตร ีคนชรำ และผูด้อ้ยโอกำส 

 11. กำรบ ำรุงรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

 12. กำรปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออดั และกำรจดักำรเกีย่วกบัทีอ่ยู่อำศยั 

 13. กำรใหม้ ีและบ ำรุงรกัษำสถำนทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 

 14. กำรสง่เสรมิกฬีำ 

 15. กำรสง่เสรมิประชำธปิไตย ควำมเสมอภำค และสทิธเิสรภีำพของประชำชน 

 16. สง่เสรมิกำรมสีว่นร่วมของรำษฎรกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

 17. กำรรกัษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง 

 18. กำรก ำจดัมลูฝอย สิง่ปฏกิูล และน ้ำเสยี 

 19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมยัครอบครวั และกำรรกัษำพยำบำล 

 20. กำรใหม้ ีและควบคุมสุสำน และกำรรกัษำพยำบำล 

 21. กำรควบคุมกำรเลีย้งสตัว ์

 22. กำรจดัใหม้ ีและควบคุมกำรฆ่ำสตัว์ 

 23. กำรรกัษำควำมปลอดภยั ควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และกำรอนำมยั โรงมหรสพ และ 

สำธำรณสถำนอื่น ๆ 

 24. กำรจดักำร กำรบ ำรุงรกัษำ และกำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำไม ้ทีด่นิ ทรพัยำกรธรรมชำติและ 

สิง่แวดลอ้ม 

 25. กำรผงัเมอืง 

 26. กำรขนส่ง และกำรวศิวกรรมจรำจร 

 27. กำรดแูลรกัษำทีส่ำธำรณะ 

 28. กำรควบคุมอำคำร 

 29. กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 



 

 

 30. กำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย กำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกำรป้องกนัและรกัษำควำมปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิกจิอื่นใด ทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถิน่ ตำมทีค่ณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนด 

บทบำทหน้ำท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 บทบำทภำรกจิตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบล และองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 จำก 

บทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตัสิภำต ำบล และองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 ส่วนที ่3 เรื่อง

อ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล มำตรำ 66 ก ำหนดให ้"องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ทัง้ในดำ้น

เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม" ซึง่ถอืไดว้่ำ เป็นกรอบภำระหน้ำทีห่ลกัของ อบต. เมื่อพจิำรณำตำม

บทบญัญตัริฐัธรรมนูญแห่งอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2540 ว่ำดว้ยกำรปกครองทอ้งถิน่ มำตรำ 289 บญัญตัวิ่ำ 

"องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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ย่อมมหีน้ำที ่บ ำรุงรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ หรอืวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่" และ 

"องคก์ำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ย่อมมสีทิธทิีจ่ะจดักำรศกึษำอบรมของรฐั..." นอกจำกนี้ มำตรำ 290 ยงัได้

ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรจดักำร กำรบ ำรุงรกัษำ และกำรใชป้ระโยชน์

จำกทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีต่น เพือ่กำรสง่เสรมิ และรกัษำคุณภำพ

สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

ดงันัน้ กรอบภำระหน้ำทีข่อง อบต. จงึครอบคลุมทัง้ดำ้นเศรษฐกจิ (รวมถงึกำรสง่เสรมิอำชพี กำร 

อุตสำหกรรมในครวัเรอืน และอื่น ๆ) ดำ้นสงัคม และวฒันธรรม (รวมถงึกำรสำธำรณสุข กำรสง่เสรมิ และ

รกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้ม กำรศกึษำอบรม ศลิปะจำรตีประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ และอื่นๆ ) ซึง่

ปรำกฏอยู่ใน 

บทบญัญตัสิภำต ำบล และองคก์ำรบรหิำรต ำบล พ.ศ.2537 โดยก ำหนดเป็นภำรกจิหน้ำทีท่ีต่อ้งท ำและ

อำจท ำ 

 1. องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรพฒันำต ำบลทัง้ในดำ้นเศรษฐกจิ 

สงัคม และวฒันธรรม (มำตรำ 66) 

 2. องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) มหีน้ำทีต่อ้งท ำในเขตองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ดงัต่อไปนี้ 

(มำตรำ 67) 

  (1) จดัใหม้แีละบ ำรุงรกัษำทำงน ้ำ 

  (2) กำรรกัษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ้ำ ทำงเดนิและทีส่ำธำรณะ รวมทัง้กำรก ำจดั 

ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 



 

 

  (3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ 

  (4) ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

  (5) สง่เสรมิกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

  (6) สง่เสรมิกำรพฒันำสตร ีเดก็และเยำวชน ผูส้งูอำยุและพกิำร 

  (7) คุม้ครอง ดแูลและบ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  (8) บ ำรุงรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

  (9) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีท่ำงรำชกำรมอบหมำย โดยจดัสรรงบประมำณหรอืบุคลำกรให้ 

ตำมควำมจ ำเป็นและสมควร (ควำมเดมิในมำตรำ 68 (8) ถูกยกเลกิและใชข้อ้ควำมใหม่แทนแลว้ โดย

มำตรำ 14และเพิม่เตมิ (9) โดยมำตรำ 15 ของ พ.ร.บ. สภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่

3) พ.ศ. 2542 (ตำมล ำดบั) 

 3. องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (อบต.) อำจท ำใหเ้ขตองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ดงัต่อไปนี้ 

(มำตรำ 68) 

  (1) ใหม้นี ้ำเพือ่กำรอุปโภค บรโิภคและกำรเกษตร 

  (2) ใหม้แีละบ ำรุงไฟฟ้ำหรอืแสงสว่ำงโดยวธิอีื่น 

  (3) ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำทำงระบำยน ้ำ 

  (4) ใหม้แีละบ ำรุงสถำนทีป่ระชุม กำรกฬีำ กำรพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
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  (5) ใหม้แีละสง่เสรมิกลุ่มเกษตรกร และกจิกำรสหกรณ์ 

  (6) สง่เสรมิใหม้อีุตสำหกรรมในครอบครวั 

  (7) บ ำรุงและสง่เสรมิกำรประกอบอำชพี 

  (8) กำรคุม้ครองดแูลและรกัษำทรพัยส์นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

  (9) หำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิของ อบต. 

  (10) ใหม้ตีลำด ท่ำเทยีบเรอื และท่ำขำ้ม 

  (11) กจิกำรเกีย่วกบักำรพำณิชย์ 

(12) กำรท่องเทีย่ว 

(13) กำรผงัเมอืง 

(ควำมเดมิในมำตรำ 68 (12) และ (13) เพิม่เตมิโดยมำตรำ 16 ของ พ.ร.บ.สภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบล (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2542 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

บทที ่1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของ    
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลยีง 

 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญ 
 

แผนท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลยีง 
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 แผนที ่ เขตต ำบลนำเลียง 
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1. สภำพภมิูประเทศ / ข้อมูลพื้นฐำน 



 

 

1.1 ทีต่ ัง้   องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนำเลยีง ตัง้อยู่ที ่เลขที ่ 3  หมู่ที ่11  บำ้นนำเลยีง  
ต ำบลนำเลยีง อ ำเภอนำแก จงัหวดันครพนม  ห่ำงจำกอ ำเภอนำแก   12  กโิลเมตร 

1.2 เนื้อที ่
จ ำนวน  12,273  ไร่  คดิเป็น  40.77  ตำรำงกโิลเมตร  มพีืน้ทีก่ำรเกษตร   10,236 
ไร ่

  1.3 ภูมปิระเทศ เป็นทีร่ำบลุ่ม 
   ทศิเหนือ          จด อ ำเภอปลำปำก 
   ทศิใต ้             จด ต ำบลหนองสงัข ์
   ทศิตะวนัออก    จด ต ำบลพระซอง 
   ทศิตะวนัตก       จด ต ำบลโคกส ี
  1.4   จ ำนวนหมู่บำ้น  มจี ำนวน  12  หมู่บำ้น  ดงันี้ 
 หมู่ที ่ 1 บำ้นนำเลยีง 
 หมู่ที ่ 2 บำ้นนำฮุม 
 หมู่ที ่ 3 บำ้นนำมน 
 หมู่ที ่ 4 บำ้นหนองกระบี ่
 หมู่ที ่ 5 บำ้นหนองคอง 
 หมู่ที ่ 6 บำ้นนำอุดม 
 หมู่ที ่ 7 บำ้นโพนสวรรค ์
 หมู่ที ่ 8 บำ้นนำเลยีงน้อย 
 หมู่ที ่ 9 บำ้นนำสำมคัค ี
 หมู่ที ่ 10 บำ้นนำเจรญิ 
  หมู่ที ่ 11 บำ้นโพนทอง 
 หมู่ที ่ 12 บำ้นทุ่งตะวนั 
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1.5 ประชำกรและครวัเรอืน 
 
   -  ประชำกรทัง้สิน้   จ ำนวน   4,106 คน  แยกเป็น 

-  ชำย    จ ำนวน  2,066  คน   
-  หญงิ   จ ำนวน  2,040  คน 

   -  ครวัเรอืนทัง้สิน้    จ ำนวน   1,105 ครวัเรอืน 
   -  ผูส้งูอำยุ  จ ำนวน     335 คน 
   -  ผูพ้กิำร  จ ำนวน     131 คน 
   -  ผูป่้วยเรือ้รงั/ผูป่้วยเอดส ์จ ำนวน         5 คน 
 

ตำรำงข้อมูลจ ำนวนประชำกรและจ ำนวนครวัเรือน  
ในเขต องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียง เปรียบเทียบในปีท่ีผ่ำนมำ 

 
 

หมู่ บ้ำน 
ปี พ.ศ.  2557 ปี พ.ศ.  2558 ปี พ.ศ.  2559 

ครวั 
เรือน 

ชำย หญิง รวม 
ครวั 
เรือน 

ชำย หญิง รวม 
ครวั 
เรือน 

ชำย หญิง รวม 

1 นำเลยีง 99 211 210 421 103 213 205 418 112 205 204 409 
2 นำฮุม 51 97 98 195 55 116 111 227 62 114 113 227 
3 นำมน 45 94 76 170 75 174 147 321 87 177 147 324 
4 หนอง

กระบี ่
59 140 126 266 81 161 135 296 74 163 136 299 

5 หนอง
คอง 

113 207 223 430 155 305 299 604 106 308 295 603 

6 นำอุดม 52 104 111 215 55 121 119 240 71 126 124 250 
7 โพน

สวรรค ์

58 119 127 246 58 123 128 260 75 133 132 265 

8 นำเลยีง
น้อย 

63 122 152 274 74 138 168 306 75 135 167 302 

9 นำ
สำมคัค ี

116 234 233 467 128 249 250 499 139 258 259 517 

10 นำเจรญิ 76 169 157 326 79 163 159 322 90 159 158 317 
11 โพน

ทอง 
56 109 120 229 87 166 177 343 98 167 175 342 

12 ทุ่ง
ตะวนั 

41 93 87 180 57 123 132 255 62 121 130 251 



 
 

 

 

รวม 
 

829 1,699 1,720 3,419 1,007 2,061 2,030 4,091 
     
1,105 2,066 2,040 4,106 

 
ทีม่ำ  : ทะเบยีนรำษฎรข์องแต่ละหมู่บำ้น   ขอ้มลู  ณ  เดอืน  พฤษภำคม 2559 
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รำยช่ือแกนน ำหมู่บำ้น ต ำบลนำเลียง  อ ำเภอนำแก  จงัหวดันครพนม 

หมู่ 
ต ำแหน่ง 

ก ำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ประธำนประชำคม 

1 นำยวรีะ  พอ่ชมภู 
1.  นำยไพรตัน์  วงัทะพนัธ์ 
2. นำยมำนพ  พอ่พนัดร  

นำยพเิชษฐ ์บรโิปร 

2 นำยพงษ์ศกัดิ ์ พอ่ชมภู 
1.  นำยปรชีำ  เสนำจนัทร์ 
2.  นำยวรีะศกัดิ ์ ไกยะฝ่ำย 

นำยศรจีนัทร ์ โสมชนิ  

3 นำยอนุช  บวัทองจนัทร์ 
1.  นำยบุญศร ี อนิธแิสง 
2.  นำยวลิยั  พรมพอ่ 

นำยวลิยั  พรมพอ่ 

4 นำยมุข  หงษำหลวง 
1.  นำยสมบูรณ์  เสนำค ำ 
2.  นำยนิตศิกัดิ ์ จติรมำตย์ 

นำยอดุลย ์ อนิทรโ์สม 

5 นำยบุญเริม่  แสนสำมำรถ 
1. นำยสมำน  แสนสำมรถ 
2. นำงรนัตด์ร  พอ่ศรชีำ 

นำยไทย  พอ่ชมภู 

6 นำยวชิยั  พอ่จนัดำ 
1.  นำยสมีมำ  ภำวะด ี
2.  นำยประภำส  บวัทองจนัทร์ 

นำยบวัเรยีน  เดอืนจนัทร์ 

7 นำยวำหลติ  เชือ้พระซอง 
1.  นำยอุดร คนครอง 
2  นำยอดศิกัดิ ์ ยตะโคตร 

นำยกำนิน  เสนำค ำ 

8 นำยทรพัย ์ คนครอง 
1. นำยสุวรรณ  เสนำค ำ 
2. นำงสำวสมใจ  ชำเทรำช 

นำยถวลิ  จนัทรช์ยัภูม ิ

9 นำยสุพจน์  พอ่ลือ้ 
1.  นำยดนตร ี พอ่ลลิะ 
2.  นำยวรีะชยั  สำยธำณีย์ 

ด.ต. อ ำนำจ  ฉำยำกุล 

10 นำยสุรชำต ิ บรโิป 
1.  นำยสดีำ  สำรวตัอดี 
2.  น.ส.ทพิวรรณ  พอ่ชมภู 

นำยแถว  อนิปำกด ี

11 
นำยตกั  พอ่ชมภู 
(ก ำนันต ำบลนำเลยีง) 

1.  นำยทองด ี พอ่วงค ์
2.  นำยอุ๊ต  โสภำพรม 

นำยจอม  แสนเครอื 

 

12 นำยชวน  นำมวงค ์
1. นำยหมวน   อนิทรก์อง 
2.  นำงสำวสมิล ี บวัทองจนัทร์ 

นำยพนัธ ์ โพธิช์ยั 
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2. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
 

 2.1 อำชพี   ประชำชนต ำบลนำเลยีงประกอบอำชพีท ำนำเป็นหลกั และปลูกพชืไร่หลงัฤดเูกบ็
เกีย่วและเลีย้งสตัวเ์ช่น  ววั ควำย  บำงสว่นรบัจำ้ง 

        2.2 หน่วยธุรกจิในเขต อบต. 

ธนำคำร หมู่บำ้น  จ ำนวน      3 แห่ง 
ปัม๊น ้ำมนั   จ ำนวน       5 แห่ง 
สถำนีบรกิำรน ้ำมนั จ ำนวน       - แห่ง 
โรงสขีนำดเลก็  จ ำนวน     17 แห่ง 
รำ้นคำ้   จ ำนวน     21 แห่ง 
รำ้นเสรมิสวย  จ ำนวน       4 แห่ง 
รำ้นซ่อมรถจกัยำนยนต ์ จ ำนวน       1 แห่ง 

 
3. สภำพทำงสงัคม 

3.1 กำรศกึษำ 
3.1.1  ระดบักำรศกึษำก่อนวยัเรยีน 

ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีน  จ ำนวน  3  แห่ง 

ช่ือศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็ สถำนท่ีตัง้ 
จ ำนวน
เดก็(คน) 

ครผูู้ดแูลเดก็ 

ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็บำ้นนำเลยีง 
บำ้นนำเลยีง  หมู่ที ่ 

1 
30 

1. นำงแสงจนัทร ์บวัทองจนัทร์ 
2. นำงสำวจุฬำลกัษณ์  โคตรตำ
แสง 

ส ำรวจข้อมูล  :    ณ   เดือน  เมษำยน  
2559 



 
 

 

 

3. นำงจริภำ  ถำนนั 

ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็บำ้นนำอุดม 
บำ้นนำอุดม  หมู่ที ่ 

6 
23 

3. นำงรชัฎำวรรณ  พอ่สงิห ์

2. นำงสำวเมธนิี  ไชยประเทศ 

ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็วดัม่วงสุม 
บำ้นนำมน    หมู่ที ่ 

3 
25 

1. นำงสำวจริำภรณ์  จนัองัคำร 
2. นำงสำวสุกญัญำ  ใจเทีย่ง 

รวม 78  
  ข้อมูล  :  ณ  เดอืน  มกรำคม  2564 
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.1.2  ระดบัประถมศกึษำ 

ช่ือโรงเรียน สถำนท่ีตัง้ 
จ ำนวนนักเรียน(คน) 

รวม 
ก่อน ป. ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 *ม.1-3 

โรงเรยีนบำ้นนำเลยีง บำ้นนำเลยีง 
หมู่ที ่1 

25 9 21 23 15 28 18 63 19 

โรงเรยีนนำฮมุอุดมสวรรคส์ำมคัค ี บำ้นนำอุดม 
หมู่ที ่2 

20 10 6 16 9 10 14 - 85 

โรงเรยีนบำ้นนำมนดงติว้วทิยำ บำ้นนำมน  
หมู่ที ่3 

18 4 10 6 5 3 8 - 54 

โรงเรยีนบำ้นหนองคอง บำ้นหนอง 
คอง หมู่ 5 

17 6 6 8 7 8 12 - 64 

รวม 80 29 43 53 36 49 52 - 222 

*   โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำน ำร่อง 
 

ท่ีมำ  :  สถำนศกึษำโรงเรยีน ทัง้  4  แหง่    ณ    เดอืน  มถิุนำยน   2559 
 

3.2 สถำบนัองคก์รทำงศำสนำ 
วดั/ส ำนกัสงฆ ์                จ ำนวน    9 แห่ง 
โบสถ ์                จ ำนวน    0 แห่ง 



 
 

 

 

ศำลเจำ้                จ ำนวน    1 แห่ง     ดงันี้ 

1.  วดัโพธิเ์จรญิ    หมู่  1 บำ้นนำเลยีง  
2.  วดัโพนสวรรค ์    หมู่  2 บำ้นนำฮุม 
3.  วดัม่วงสุม    หมู่  3 บำ้นนำมน 
4.  วดัวเิวกจติตะมำลยั    หมู่  4 บำ้นหนองกระบี ่
5.  วดัค ำพนิิวรรณ    หมู่  5 บำ้นหนองคอง 
6.  ส ำนกัสงฆศ์รสีมภำรวนำรำม  หมู่  5 บำ้นหนองคอง 
7.  วดัแจง้แสงอรุณ   หมู่  6 บำ้นนำอุดม 
8.  วดัแกว้ศรชีนัดำ   หมู่  7 บำ้นโพนสวรรค ์
9.  วดัไตรมติรสรำ้งแป้นสำมคัคธีรรม หมู่  9 บำ้นนำสำมคัค ี

  3.1.3   ระดบัมธัยมศกึษำ /  เตรยีมอุดมศกึษำ   ไม่ม ี
3.1.4 ไม่ก ำหนดระดบักำรศกึษำ 

-  ศูนยก์ำรเรยีนรูชุ้มชน / ทีอ่่ำนหนงัสอืพมิพ ์ จ ำนวน    3    แห่ง 
-  ศูนยก์ำรเรยีนรู ้ จ ำนวน    4   แห่ง 

3.3 สำธำรณสุข 
โรงพยำบำลของรฐั   จ ำนวน     0 แห่ง 
โรงพยำบำลสุขภำพชุมชนต ำบลนำเลยีง จ ำนวน    1 แห่ง  
สถำนีอนำมยั               จ ำนวน    0 แห่ง 
                                          -16- 

 
สถำนพยำบำลเอกชน              จ ำนวน    0 แห่ง 
รำ้นขำยยำแผนปัจจุบนั               จ ำนวน   0 แห่ง 
อตัรำกำรมแีละใชส้ว้มรำดน ้ำอตัรำรอ้ยละ 100 

3.4 ควำมปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิ 
สถำนีต ำรวจ              จ ำนวน      0 แห่ง 
สถำนีดบัเพลงิ              จ ำนวน     0 แห่ง 
ศูนย ์อปพร.      จ ำนวน     1 แห่ง 

4. กำรบริกำรในพื้นท่ี 
4.1 กำรคมนำคม 
     -   ลกัษณะกำรคมนำคมในเขตองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง สว่นใหญ่เป็นถนน 
         ลูกรงัเชื่อมระหว่ำงหมู่บำ้น มถีนน รพช.สำยนำเหนือ หนองสะโน  ตดัผ่ำน  
         ม.8  ม.9   ม.10 ม.5  กำรคมนำคมไม่สะดวกนกั  

4.2 กำรโทรคมนำคม 
- ทีท่ ำกำรไปรษณียโ์ทรเลข จ ำนวน   1 แห่ง 



 
 

 

 

- สถำนทีโ่ทรคมนำคมอื่นๆ จ ำนวน   0 แห่ง 
4.3 กำรไฟฟ้ำ 

- ทุกหลงัคำเรอืน ทีอ่ยู่ในชุมชนในหมู่บำ้น นัน้จะมไีฟฟ้ำใชทุ้กครวัเรอืนแต่มี
จ ำนวนหน่ึงทีป่ลูกบำ้นห่ำงชุมชน ปลูกบำ้นตำมทีส่วน ทีน่ำ จะยงัไม่มไีฟฟ้ำใช้ 

4.4 แหล่งน ้ำธรรมชำต ิ
- ล ำหว้ย                  จ ำนวน       6      แห่ง 
 1.หว้ยแสง หมู่ 1                     2. หว้ยวงัแสง  หมู่ 3 
       3.หว้ยเชงิ หมู่ 5,9,8                4.หว้ยวงัแคน หมู่ 6 
       5. หว้ยวงัม่วง  หมู่ 12 
- บงึ / หนอง               จ ำนวน      12  แห่ง 

4.5 แหล่งน ้ำทีส่รำ้งขึน้ 
- ฝำย                  จ ำนวน       - แห่ง 
- บ่อน ้ำสำธำรณะ          จ ำนวน       - แห่ง 
-  บ่อบำดำลสำธำรณะ   จ ำนวน        8     แห่ง   
- ระบบประปำหมู่บำ้น    จ ำนวน       10  แห่ง 

5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
มวลชนจดัตัง้ 

- ลูกเสอืชำวบำ้น 2 รุ่น 300 คน 
- กลุ่มเกษตรท ำนำ 1 กลุ่ม 202 คน 
- กลุ่มกองทุนหมุนเวยีน  12 หมู่บำ้น 
- กลุ่มอำชพีเสรมิ   5 กลุ่ม 
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ส่วนท่ี   3 
ผลกำรพฒันำท้องถ่ินในปีท่ีผ่ำนมำ 

 

3.1  สรปุสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 
ปัจจยัและสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพฒันำ 
 ผลกำรวเิครำะหศ์กัยภำพเพื่อประเมนิสถำนภำพกำรพฒันำในปัจจุบนัและโอกำสกำรพฒันำใน
อนำคตขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนำเลยีง ดว้ยเทคนิค SWOT analysis 
 

3.1.1  กำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 
 



 
 

 

 

ช่ือปัญหำ สภำพปัญหำ พื้นท่ีเป้ำหมำย แนวโน้มในอนำคต 
1.  ปัญหำด้ำน
เศรษฐกิจและ
ควำมยำกจน 

 

1.  ประชำชนมคีวำมยำกจน มภีำระหนี้สนิมำก 
เน่ืองจำกยงัขำดกำรวำงแผนกำรประกอบอำชพีที่
ด ี

ทุกหมูบ่ำ้น -  ควำมเจรญิของโลกท ำให้
ชวีติประจ ำวนัเปลีย่นแปลง กำร
วำงแผนชวีติทีด่จีะท ำใหอ้ยู่รอดในสงัคม 

2.  ขำดอำชพีเสรมินอกฤดทู ำนำ ไม่มอีำชพีที่
แน่นอน ท ำใหข้ำดโอกำสทีจ่ะพฒันำและสรำ้ง
รำยไดใ้หก้บัครวัเรอืน หรอืชุมชน 

ทุกหมูบ่ำ้น -  สภำพอำกำศ  เปลีย่นแปลงไป กำร
พึง่พำกำรเกษตรตำมฤดกูำลอยำ่งเดยีว
ไม่เพยีงพอทีจ่ะสรำ้งชมุชนเขม้แขง็ 

3.  กำรขำดกำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบอำชพี  ซึง่
กลุ่มนับว่ำเป็นพลงัส ำคญัในระบบเศรษฐกจิของ
ชุมชน 

ทุกหมูบ่ำ้น -  ระบบกำรผลติแบบกลุม่จะช่วยให้
สำมำรถแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัไดด้กีว่ำทัง้
ดำ้นตน้ทุน  แรงงำน  และผลผลติ 

4.  กำรขำดเงนิทุนประกอบอำชพี  ทุกหมูบ่ำ้น -  กำรส่งเสรมิใหร้ะบบเศรษฐกจิฐำน
รำกเขม้แขง็จะท ำใหเ้ศรษฐกจิของ
ประเทศเขม้แขง็และยัง่ยนื 

5.  กำรขำดควำมสนใจ จรงิใจ จรงิจงัของ
ประชำชนในพืน้ทีเ่อง ในกำรเอำใจใส่หรอืสนใจ
กบัโครงกำรช่วยเหลอืของภำครฐั ท ำใหโ้ครงกำร
ทีร่ฐัส่งเสรมิไม่ประสบควำมส ำเรจ็ 
 
 
 
 
 
 

ทุกหมูบ่ำ้น -  โครงกำรส่งเสรมิต่ำง ๆ ทีร่ฐัจดัใหก้บั
ชุมชน  จะประสบควำมส ำเรจ็มำกหรอื
น้อย ขึน้อยู่กบัควำมรว่มมอื ร่วมใจ  
ทศันคตขิองแต่ละชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ช่ือปัญหำ สภำพปัญหำ พื้นท่ีเป้ำหมำย แนวโน้มในอนำคต 
2.  ปัญหำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

1.  เสน้ทำงกำรคมนำคมระหว่ำงหมูบ่ำ้นหรอื
ระหว่ำงต ำบล ไม่สะดวก 

ทุกหมูบ่ำ้น -  กำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่ อปท. ท ำให้
ท้องถิ่นเป็นหน่วยรำชกำรที่อยู่ใกล้ชิด
กบัประชำชนมำกยิง่ขึน้ จ ำเป็นอย่ำงยิง่
ที่ต้องพฒันำเส้นทำงกำรคมนำคมให้มี
ควำมสะดวก 

2.  ถนนเพื่อกำรล ำเลยีงผลกำรผลติทำง
กำรเกษตรไม่เพยีงพอท ำใหก้ำรล ำเลยีงผลผลติ
ทำงกำรเกษตรไม่สะดวก ล่ำชำ้ 

ทุกหมูบ่ำ้น -  กำรเกษตรยังเป็นพื้นฐำนหลักทำง
เศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งหำกระบบ
เศรษฐกิจของประเทศระดบัรำกหญ้ำมี
ควำมแขง็แกร่งจะส่งผลใหเ้ศรษฐกจิของ
ประเทศแขง็แกร่ง 
-  กำรพัฒนำระบบขนส่งกำรล ำเลียง
ผลผลติจะช่วยใหผ้ลผลติออกสู่ตลำดได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทนัต่อควำม
ตอ้งกำรของผูบ้รโิภค 

3.  ขำดแหล่งน ้ำเพื่อกำรอุปโภค บรโิภคที่
เพยีงพอ โดยเฉพำะใน ฤดแูลง้ จะรุนแรงมำก 

หมู่บำ้นทีย่งั 
ไม่มปีระปำ 

-  น ้ำเพื่อกำรอุปโภคและบรโิภค เป็น
ปัจจยัส ำคญัในกำรด ำรงชวีติ 
ทอ้งถิน่ตอ้งดแูลจดัหำใหเ้พยีงพอ 

4.  ระบบไฟฟ้ำยงัไมท่ัว่ถงึโดยเฉพำะครวัเรอืนที่
ตัง้อยูห่่ำงจำกหมู่บำ้น 

ทุกหมูบ่ำ้น -  ระบบพลงังำนทดแทนจะมบีทบำท
ส ำคญัในอนำคตโดยเฉพำะไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทติยจ์ะสำมำรถ
แกปั้ญหำส ำหรบัพืน้ทีห่่ำงไกลคู่
สำยไฟฟ้ำ 

5.  ไฟฟ้ำสำธำรณะยงัไม่เพยีงพอ ส ำหรบัจุดที่
จ ำเป็นตอ้งตดิตัง้ 

ทุกหมูบ่ำ้น -  ปัญหำควำมไม่ปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นินับวนัยิง่รุนแรงขึน้ กำรตดิตัง้
ไฟฟ้ำสำธำรณะ สำมำรถลดปัญหำได้
ระดบัหนึ่ง 

6.  ขำดระบบกำรบรหิำรจดักำรน ้ำทีด่ ี เนื่องจำก
ในฤดนู ้ำหลำกจะเกดิปัญหำน ้ำทว่ม และในฤดู
แลง้จะประสบปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำอย่ำง
รุนแรง 

ทุกหมูบ่ำ้น -  กำรสรำ้งระบบบรหิำรจดักำรน ้ำ ถอื
ว่ำเป็นกำรเตรยีมรบัมอืกบัปัญหำน ้ำ
ท่วมหรอืขำดแคลนน ้ำไดด้ทีีสุ่ด  ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรสรำ้งทีก่กัเกบ็น ้ำ  กำรสรำ้ง
ระบบชลประทำน กำรสรำ้งระบบระบำย
น ้ำ 

7.  กำรใชป้ระโยชน์จำกแหล่งน ้ำทีม่อียู่ไม่คุม้ค่ำ ทุกหมูบ่ำ้น -  กำรพฒันำและใชป้ระโยชน์จำกแหล่ง
น ้ำ จะชว่ยใหชุ้มชนรูจ้กัวธิกีำรหำรำยได ้
พึง่ตนเอง  พึง่ทรพัยำกรทีม่อียู่  ซึง่
เป็นไปตำมแนวทำงเศรษฐกจิ พอเพยีง
ทีจ่ะเป็นทำงออกทีส่ ำคญัของโลกใน
อนำคต 
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ช่ือปัญหำ สภำพปัญหำ พื้นท่ี

เป้ำหมำย 
แนวโน้มในอนำคต 

3.  ปัญหำด้ำนสงัคมและ
สำธำรณสุข 

1.  ผูส้งูอำยุ ผูพ้กิำร ผูป่้วย
เอดส ์ถูกทอดทิง้ ไม่ไดร้บักำร
ดแูล  ท ำใหต้อ้งด ำรงชวีติอยู่
ดว้ยควำมยำกล ำบำก 

ทุกหมูบ่ำ้น -  ระบบครอบครวัมแีนวโน้มเป็นครอบครวั
เดีย่วมำกขึน้  สภำวะทำงเศรษฐกจิจะบบีรดั
ใหแ้ต่ละคนมุง่เอำตวัรอดและเหน็แก่ตวั 

2.  กำรแพร่ระบำดของยำเสพ
ตดิ ยงัคงมอียูใ่นสงัคม  
เน่ืองจำกขำดควำมต่อเนื่องใน
กำรปรำบปรำมและป้องกนั
ปัญหำ 

ทุกหมูบ่ำ้น -  มกีำรพฒันำวธิกีำรขนส่งยำเสพตดิ
รปูแบบใหม่  ท ำใหย้ำกแก่กำรป้องกนัและ
สกดักัน้  วธิทีีจ่ะบรรเทำปัญหำไดก้ค็อืกำร
สรำ้งภูมคิุม้กนัทำงสงัคม  โดยเน้นทีส่ถำบนั
ครอบครวั 

3.  ประชำชนยงัขำดควำมรู้
และควำมเขำ้ใจในกำรป้องกนั
โรคระบำดต่ำง ๆ ท ำใหย้ำก
แก่กำรป้องกนั 

ทุกหมูบ่ำ้น -  ควำมเจรญิของโลกท ำใหช้วีติประจ ำวนั
เปลีย่นแปลง กำรวำงแผนชวีติทีด่จีะท ำให้
อยู่รอดในสงัคม 

4.  ประชำชนยงัขำดควำม
สนใจในกำรรกัษำสุขภำพ 
และปัญหำดำ้นสุขอนำมยั 

ทุกหมูบ่ำ้น -  ควำมเจรญิของโลกท ำใหช้วีติประจ ำวนั
เปลีย่นแปลง กำรวำงแผนชวีติทีด่จีะท ำให้
อยู่รอดในสงัคม 

5.  กำรทะเลำะววิำทของ
วยัรุ่น  มคีวำมรุนแรงมำกขึน้
ทุกวนั  เน่ืองจำกค่ำนิยม กำร
เลยีนแบบ ทีผ่ดิ ๆ  

ทุกหมูบ่ำ้น -  โครงกำรส่งเสรมิต่ำง ๆ ทีร่ฐัจดัใหก้บั
ชุมชน จะประสบควำมส ำเรจ็มำกหรอืน้อย 
ขึน้อยู่กบัควำมร่วมมอื  ร่วมใจ ทศันคตขิอง
แต่ละชมุชน 

4.  ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ วฒันธรรม  
กำรกีฬำและนันทนำกำร 

1.  กำรศกึษำในระดบัก่อนวยั
เรยีนยงัขำดสื่อและอุปกรณ์
กำรเรยีนทีท่นัสมยั  และ
เหมำะสมกบักำรพฒันำกำรใน
วยันี้ 

ศพด. 3 แห่ง -  สื่อและอุปกรณ์กำรเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีจ่ ำเป็น
และส ำคญัต่อพฒันำกำรเรยีนรูข้องเดก็ ว่ำจะ
มคีวำมรูก้ำ้วไกล เท่ำทนัต่อโลกเพยีงใด 

2.  ประชำชนยงัขำดแคลน
แหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นกำรศกึษำ
ตำม อธัยำศยั  หรอืกำรศกึษำ
นอกระบบ  ท ำใหย้งัมคีวำมรู้
ทีล่ำ้หลงั  ไม่ทนัเหตุกำรณ์
บำ้นเมอืง 

ทุกหมูบ่ำ้น -  กำรศกึษำไมม่ทีีส่ิน้สุด  กำรศกึษำนอก
ระบบ จะเป็นอกีแนวทำงหนึ่งในกำรสรำ้ง
กระบวนกำรคดิและกำรเรยีนรูใ้นชุมชน ท ำ
ใหเ้กดิกำรคน้พบศกัยภำพของตนเอง 



 
 

 

 

3.  กำรเสื่อมศลีธรรมทำง
ศำสนำของคนท ำใหไ้ม่มทีีย่ดึ
เหนี่ยวจติใจ ส่งผลใหเ้กดิ
ปัญหำสงัคมหลำยเรื่องตำมำ 

ทุกหมูบ่ำ้น -  วตัถุนิยมเขำ้มำครอบง ำสงัคม  ท ำใหเ้กดิ
ควำมวุ่นวำยในสงัคม  สมควรทีจ่ะส่งเสรมิให้
เกดิศลีธรรมโดยใชศ้ำสนำเป็นเครื่องยดื
เหนี่ยวจติใจ 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือปัญหำ สภำพปัญหำ พื้นท่ี
เป้ำหมำย 

แนวโน้มในอนำคต 

 4.  วฒันธรรมทอ้งถิน่อนัดี
งำม  ภมูปัิญญำชำวบำ้น เริม่
สญูหำยเนื่องจำกไมไ่ดร้บั
ควำมสนใจ จำกเยำวชนรุ่น
หลงั 

ทุกหมูบ่ำ้น -  วฒันธรรมทีส่ัง่สมมำแต่โบรำณจนเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถิน่จะสญูหำยไป
หำกไมม่กีำรด ำรงรกัษำไว ้

5. ประชำชนในพืน้ทีข่ำดกำร
ตื่นตวัในกำรเล่นกฬีำเพื่อ
สุขภำพ 

ทุกหมูบ่ำ้น -  กำรกฬีำจะพฒันำเขำ้สู่ระบบอำชพีมำกขึน้  
กำรเล่นกฬีำในอนำคตจะสำมำรถยดึเป็น
อำชพีไดห้รอืกำรกฬีำจะสำมำรถสรำ้ง
สุขภำพทีด่ใีหเ้กดิขึน้ได ้ จงึสมควรทีจ่ะมกีำร
สนับสนุนกำรเล่นกฬีำในทุกรปูแบบ 

5.  ปัญหำด้ำนกำรจดักำร
ทรพัยำกรธรรมชำติและ
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

1.  พืน้ทีป่่ำเสื่อมโทรมยงั
ไม่ไดร้บักำรปรบัปรงุแกไ้ข 
หรอืฟ้ืนฟ ู

ทุกหมูบ่ำ้น -  หำกไมม่กีำรฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่ำเสื่อมโทรม 
คุณภำพของดนิจะเสื่อมถอย 

2.  พืน้ทีป่่ำสเีขยีวลดน้อยลง  
เน่ืองจำกกำรบุกรุกถำงป่ำ 

ทุกหมูบ่ำ้น -  หำกยงัมกีำรท ำลำยป่ำไปเรื่อย ๆ จะท ำให้
เกดิปัญหำระบบนิเวศ  ปัญหำฝนแลง้  
ปัญหำน ้ำทว่ม  น ้ำป่ำไหลหลำก 

3.  ขยะและสิง่ปฏกิูล ถอืว่ำ
เป็นสิง่ทีก่ ำลงัจะสรำ้งปัญหำ
ใหก้บัสงัคมชนบท  หำกไม่มี
กำรวำงแผนทีด่จีะกลำยเป็น
ปัญหำทีย่ำกจะแกไ้ข 

ทุกหมูบ่ำ้น -  ควรจะมกีำรสรำ้งระบบบรหิำรจดักำร
ก ำจดัขยะอย่ำงถูกวธิ ีโดยไม่ก่อใหเ้กดิ
มลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม  เนื่องจำกนับวนั
ปรมิำณขยะทีก่ ำจดัยำ ขยะมลพษิจะยิง่มำก
ขึน้ 

4.  สถำนทีท่่องเทีย่วทำง
ธรรมชำตใินพืน้ทีย่งัไม่ไดร้บั
กำรพฒันำ  หรอืปรบัปรุงให้
เป็นทีรู่จ้กั 

หมู่ 1, หมู่ 3 -  กำรท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษจ์ะเป็นทีน่ิยม
มำกขึน้  สมควรทีจ่ะมกีำรพฒันำหรอืดงึ
ศกัยภำพทีม่อียูม่ำใชใ้หเ้กดิประโยชน์มำก
ทีสุ่ด 

5.  ประชำชนยงัไม่ไดร้บั
ประโยชน์เท่ำทีค่วร  กบักำรที่
จงัหวดันครพนมเป็นเมอืง
ท่องเทีย่ว เน่ืองจำกขำดกำร
เชื่อมโยงดำ้นกำรท่องเทีย่ว 

ทุกหมูบ่ำ้น -  กำรเชื่อมโยงดำ้นกำรท่องเทีย่ว กำร
ประชำสมัพนัธข์อ้มลูดำ้นกำรท่องเทีย่วของ
แต่ละทอ้งถิน่  จะก่อใหเ้กดิมลูคำ่เพิม่ดำ้น
กำรท่องเทีย่ว กระจำยรำยไดสู้่ชนบท 
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ช่ือปัญหำ สภำพปัญหำ พื้นท่ี
เป้ำหมำย 

แนวโน้มในอนำคต 

6.  ปัญหำด้ำนกำรเมืองกำร
บริหำรและกำรพฒันำบุคลำกร
ท้องถ่ิน 

1.  ประชำชนยงัขำด
กระบวนกำรเรยีนรูด้ำ้น
กำรเมอืงกำรปกครอง ท ำให้
กระบวนกำรตรวจสอบ
ทำงกำรเมอืงยงัอ่อนแอ 

ทุกหมูบ่ำ้น -  กำรปกครองระบอบประชำธปิไตยเป็นกำร
ปกครองโดยประชำชน  เพื่อประชำชน  
ดงันัน้กำรพฒันำองคค์วำมรูด้ำ้นกำรเมอืง
กำรปกครองจะท ำใหส้งัคมเกดิควำมสมดุล 

2.  ประชำชนยงัขำดควำม
สนใจในดำ้นกำรมส่ีวนร่วม 
ดำ้นกำรเมอืงกำรปกครอง  
และกำรบรหิำรหรอืพฒันำ
ทอ้งถิน่ท ำใหก้ำรด ำเนินกำร
เป็นเพยีงกำรแกปั้ญหำของ
บุคคลบำงกลุ่ม 

ทุกหมูบ่ำ้น -  กำรพฒันำและกำรแกปั้ญหำหรอืกำร
วำงแผนก ำหนดทศิทำงกำรพฒันำทอ้งถิน่ใน
อนำคต จ ำเป็นอย่ำงยิง่ทีต่อ้งอำศยัควำม
ร่วมมอืจำกทุกฝ่ำย 

3.  ประชำชนไม่เขำ้ใจระบบ
บรหิำรงำนของ อบต. ท ำให้
เกดิควำมเขำ้ใจผดิในกำร
ตดิต่อ ประสำนงำน 

ทุกหมูบ่ำ้น -  อบต. เป็นหน่วยงำนทีใ่กลช้ดิกบั
ประชำชนและนับวนัภำรกจิจะเพิม่มำกขึน้  
ดงันัน้  กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจกบัประชำชนจงึ
เป็นสิง่ส ำคญั 

4.  ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำน 
ตอ้งปรบัปรุงกระบวนกำร
ท ำงำน ใหส้ำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมตอ้งกำรประชำชนได้
ดทีีสุ่ด  มำกกว่ำทีเ่ป็นอยู ่

พนักงำนส่วน
ต ำบล,พนักงำน
จำ้ง 

-  กำรบรกิำรทีด่ขีององคก์รเป็นสิง่ทีพ่งึ
ปรำรถนำของผูร้บับรกิำร  ดงันัน้ ขำ้รำชกำร
ผูป้ฏบิตังิำนตอ้งมจีติส ำนึกในกำรใหบ้รกิำรที่
ด ี

5.  ระบบบรหิำรจดักำรของ
ภำครฐัยงัมกีฎระเบยีบทีม่ำก  
ท ำใหก้ำรบรกิำรประชำชนยงั
ขำดควำมคล่องตวัและมี
ขัน้ตอนมำก 

พนักงำนส่วน
ต ำบล,พนักงำน
จำ้ง 

-  กำรอธบิำยและกำรประชำสมัพนัธก์ำรท ำ
ควำมเขำ้ใจใหก้บัประชำชนในพืน้ทีไ่ดท้รำบ
ถงึบทบำทและวธิกีำรบรหิำรงำนวธิกีำร
ท ำงำนขององคก์ร 
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3.1.2   กำรวิเครำะห์ศกัยภำพเพื่อประเมินสภำพกำรพฒันำในปัจจบุนัและโอกำสพฒันำในอนำคต
ของ  
           องคก์ำรบริหำรส่วน ต ำบลนำเลียง ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  
           ( จดุแขง็  จดุอ่อน โอกำสและอปุสรรค) 
 

  กำรวเิครำะหศ์กัยภำพเพื่อประเมนิสภำพกำรพฒันำในปัจจุบนั  และโอกำสในกำรพฒันำ
ใน อนำคตขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง  เป็นกำรประเมนิถงึโอกำสและภำวะคุกคำมหรอืขอ้จ ำกดั
อนัเป็นสภำวะแวดลอ้มภำยในทีม่ผีลกำรต่อกำรพฒันำทอ้งถิน่  รวมถงึจุดแขง็และจุดอ่อนของทอ้งถิน่ อนั
เป็นสภำวะแวดล้อมภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยในเทคนิคกำร SWOT Analysis  เพื่อ
พจิำรณำศกัยภำพกำรพฒันำของแต่ละยุทธศำสตร ์  
1.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

จดุแขง็ 

(Streng = S) 
จดุอ่อน 

(Weakness = W) 
โอกำส 

(Opportunity =O) 
อปุสรรค 

(Threat  = T) 
1.  บุคลำกร อบต. นำเลยีง มี
บุคลำกรอยู่ในระดบัทีพ่รอ้มที่
จะด ำเนินกำรตำมนโยบำย
กำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำร 
2.  งบประมำณ ตน้ทุนกำร
ด ำเนินงำน โดยเฉลีย่อยูใ่น
ระดบัทีไ่ม่สงูมำก 

3.  เทคนิคกำรท ำงำน 
ส่วนมำกเป็นงำนทีไ่ม่ตอ้งใช้

1.  ระบบฐำนขอ้มลูดำ้น
เศรษฐกจิและควำมยำกจน
ไม่ถูกตอ้ง  ไมช่ดัเจน  
ประชำชนใหข้อ้มลูที่
คลำดเคลื่อน 

2.  ประชำชนยงัขำดควำม
สนใจ และขำดควำมจรงิใจ
หรอืตัง้ใจจรงิในโครงกำรที่
รฐัจดัใหค้วำมช่วยเหลอื 

1.  กำรแกไ้ขปัญหำควำม
ยำกจนเป็นยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำระดบัชำตทิีร่ฐับำล
ส่งเสรมิ 
 
2.  กำรแกไ้ขปัญหำควำม
ยำกจนเป็นยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำของจงัหวดันครพนม  
โอกำสทีจ่ะไดข้อรบักำร

1.  กำรแกไ้ขปัญหำดำ้น
เศรษฐกจิและควำมยำกจน  
เป็นงำนทีต่อ้งอำศยัควำม
ร่วมมอืจำกหลำย ๆ ส่วนที่
ตอ้งประสำนงำนกนั  ถงึจะ
เกดิผลสมัฤทธิ ์
2.  ระเบยีบกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง  ค่อนขำ้งมำก ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่คล่องตวั  



 
 

 

 

เทคนิคและวธิกีำรท ำงำนใน
ระดบัสงู 
 

 
 

สนับสนุนงบประมำณมมีำก เกดิควำมล่ำชำ้ในกำรท ำงำน  
ประชำชนจงึเกดิควำมเบื่อ
หน่ำย 

 
2. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

จดุแขง็ 

(Streng = S) 
จดุอ่อน 

(Weakness = W) 
โอกำส 

(Opportunity =O) 
อปุสรรค 

(Threat  = T) 
1.  ประชำชนมคีวำมตอ้งกำร
สงู ผูบ้รหิำร สนับสนุนแนวคดิ
และก ำหนดนโยบำยกำร
พฒันำในดำ้นโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 
2.  มบีคุลำกรทีพ่รอ้มทีจ่ะ
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บรหิำรงำน 

3.  งบประมำณ ตน้ทุน โดย
เฉลีย่อยู่ในระดบัทีไ่ม่สงูมำก 
โดยเฉพำะกำรก่อสรำ้งถนน
ลูกรงั 

1.  โครงกำรขนำดใหญ่
ตอ้งใชง้บประมำณสงู   
บำงโครงกำร  อบต. นำ
เลยีง ไม่สำมำรถด ำเนิน
โครงกำรได ้

1.  รฐับำล ใหก้ำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของทอ้งถิน่ไม่ว่ำจะ
เป็นดำ้นเศรษฐกจิทอ้งถิน่  
ระบบสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร 
2.  พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและ
ขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่ 
อปท. มหีน้ำทีใ่นกำรจดักำร
ระบบบรกิำรสำธำรณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชำชนใน
ทอ้งถิน่ โดยทีห่น่วยงำน
ส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค
ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรถ่ำย
โอนภำรกจิใหแ้ก่ อบต. 

1.  โครงกำรทีต่อ้งใช้
เทคโนโลยสีงู หรอื
ควำมช ำนำญเป็น
พเิศษ  อบต. นำเลยีง 
ยงัไมม่คีวำมช ำนำญ
และบุคลำกร 

 

3.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นสงัคมและสำธำรณสุข 
จดุแขง็ 

(Streng = S) 
จดุอ่อน 

(Weakness = W) 
โอกำส 

(Opportunity =O) 
อปุสรรค 

(Threat  = T) 
1.  ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร 
ผูบ้รหิำร สนับสนุนแนวคดิ
และก ำหนดนโยบำยกำร
พฒันำในดำ้นสงัคมและ
สำธำรณสุขอย่ำงต่อเนื่อง 
2.  บุคลำกร อบต. นำเลยีง มี
บุคลำกรและอตัรำก ำลงั 
จ ำนวนและคุณวฒุ ิอยูใ่น
ระดบัทีจ่ะด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบรหิำรงำน 

3.  งบประมำณ ตน้ทุนกำร
ด ำเนินงำน โดยเฉลีย่อยูใ่น
ระดบัทีไ่ม่สงูมำก 

1.  ระบบฐำนขอ้มลูดำ้น
สงัคมและสำธำรณสุขไม่
ถูกตอ้ง  ไม่ชดัเจน  
ประชำชนใหข้อ้มลูที่
คลำดเคลื่อน 

2.  ประชำชนยงัขำดควำม
สนใจ และมคีวำมจรงิใจ  
หรอืตัง้ใจจรงิในโครงกำรที่
รฐัจดัใหค้วำมช่วยเหลอื 

3.  ยงัไมม่บีุคลำกรทีม่ี
ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น
มำรบัผดิชอบงำนดำ้น
สงัคม 

1.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ดำ้นสงัคมและกำร
สำธำรณสุขเป็นยุทธศำสตร์
กำรพฒันำระดบัชำตทิี่
รฐับำลส่งเสรมิ 

2.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ดำ้นสงัคมและสำธำรณสุข
เป็นยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
จงัหวดันครพนม  โอกำสที่
จะไดร้บักำรสนับสนุน
งบประมำณมมีำก 
 
 
 

1.  กำรแกไ้ขปัญหำดำ้นสงัคม
และกำรสำธำรณสุข  เป็นงำน
ทีต่อ้งอำศยัควำมร่วมมอืจำก
หลำย ๆ ส่วนทีต่อ้ง
ประสำนงำนกนั  ถงึจะเกดิ
ผลสมัฤทธิ ์
2.  ระเบยีบกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง ค่อนขำ้งมำกท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่คล่องตวั  
เกดิควำมล่ำชำ้ในกำรท ำงำน  
ประชำชนจงึเกดิควำมเบื่อ
หน่ำย 



 
 

 

 

4.  เทคนิคกำรท ำงำน  
ส่วนมำกเป็นงำนทีไ่ม่ตอ้งใช้
เทคนิคและวธิกีำรท ำงำนใน
ระดบัสงู 

 
 
 

4.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  วฒันธรรม  กีฬำและนันทนำกำร 
จดุแขง็ 

(Streng = S) 
จดุอ่อน 

(Weakness = W) 
โอกำส 

(Opportunity =O) 
อปุสรรค 

(Threat  = T) 
1.  ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร  
ผูบ้รหิำร  สนับสนุนแนวคดิ
และก ำหนดนโยบำยกำร
พฒันำในดำ้นกำรศกึษำ  
ศำสนำ  วฒันธรรม  กฬีำและ
นันทนำกำร 
2.  บุคลำกร อบต. นำเลยีง มี
บุคลำกรและอตัรำก ำลงั 
จ ำนวนและคุณวฒุ ิอยูใ่น
ระดบัทีจ่ะด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบรหิำรงำน 

3.  งบประมำณ ตน้ทุนกำร
ด ำเนินงำน โดยเฉลีย่อยูใ่น
ระดบัทีไ่ม่สงูมำก 

4.  เทคนิคกำรท ำงำน  
ส่วนมำกเป็นงำนทีไ่ม่ตอ้งใช้
เทคนิคและวธิกีำรท ำงำนใน
ระดบัสงู 

1.  ระบบฐำนขอ้มลูดำ้น
กำรศกึษำ ศำสนำ  
วฒันธรรม กฬีำและ
นันทนำกำรยงัไม่ถูกตอ้ง  
ไม่ชดัเจน  ประชำชนให้
ขอ้มลูทีค่ลำดเคลื่อน 

2.  ประชำชนยงัขำดควำม
สนใจ และมคีวำมจรงิใจ  
หรอืตัง้ใจจรงิในโครงกำรที่
รฐัจดัใหค้วำมช่วยเหลอื 

3.  ยงัไมม่บีุคลำกรทีม่ี
ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น
มำรบัผดิชอบงำนดำ้น
กำรศกึษำ  ศำสนำ  
วฒันธรรม กฬีำและ 
นันทนำกำร 

1.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ดำ้นกำรศกึษำ  ศำสนำ  
วฒันธรรม  กฬีำและ
นันทนำกำร  เป็น
ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ระดบัชำตทิีร่ฐับำลส่งเสรมิ 

2.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ดำ้นกำรศกึษำ  ศำสนำ 
วฒันธรรม  กฬีำและ
นันทนำกำร  เป็น
ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
จงัหวดันครพนม  โอกำสที่
จะไดร้บักำรสนับสนุน
งบประมำณมมีำก 
 
 
 

1.  กำรแกไ้ขปัญหำดำ้น
กำรศกึษำ  ศำสนำ  
วฒันธรรม  กฬีำและ
นันทนำกำร  เป็นงำนทีต่อ้ง
อำศยัควำมร่วมมอืจำกหลำย 
ๆ ส่วนทีต่อ้งประสำนงำนกนั  
ถงึจะเกดิผลสมัฤทธิ ์
2.  ระเบยีบกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง ค่อนขำ้งมำกท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่คล่องตวั  
เกดิควำมล่ำชำ้ในกำรท ำงำน  
ประชำชนจงึเกดิควำมเบื่อ
หน่ำย 

 

 
5.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

จดุแขง็ 

(Streng = S) 
จดุอ่อน 

(Weakness = W) 
โอกำส 

(Opportunity =O) 
อปุสรรค 

(Threat  = T) 
1.  ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร  
ผูบ้รหิำร สนับสนุนแนวคดิ
และก ำหนดนโยบำยกำร
พฒันำดำ้นกำรจดักำร
ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
สิง่แวดลอ้ม และกำรส่งเสรมิ
กำรท่องเทีย่ว 
2.  งบประมำณ ตน้ทุนกำร
ด ำเนินงำน โดยเฉลีย่อยูใ่น

1.  ประชำชนยงัขำด
ควำมสนใจในกำร
จดักำร
ทรพัยำกรธรรมชำต ิ

2.  ประชำชนไดร้บั
ผลประโยชน์จำกกำร
ท่องเทีย่วค่อนขำ้ง
น้อย  เนื่องจำกไม่มี
กำรเชื่อมโยงดำ้น

1.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำร
จดักำรทรพัยำกรธรรมชำต ิ
สิง่แวดลอ้ม และกำรส่งเสรมิกำร
ท่องเทีย่ว เป็นยุทธศำสตรก์ำร
พฒันำระดบัชำตทิีร่ฐับำลส่งเสรมิ 
2.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้น 
กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำต ิ
สิง่แวดลอ้มและกำรส่งเสรมิกำร
ท่องเทีย่ว เป็นยุทธศำสตรก์ำร

1.  ขำดกำรบูรณำกำรและกำร
ประสำนงำนทีด่ ี ในหน่วยงำน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.  ระดบัจงัหวดัยงัขำดกำร
เชื่อมโยงกำรท่องเทีย่ว  และ
กำรกระจำยผลประโยชน์ดำ้น
กำรท่องเทีย่วยงัไม่ทัว่ถงึ 



 
 

 

 

ระดบัทีไ่ม่สงู 
 

กำรท่องเทีย่วใน
จงัหวดั 

พฒันำจงัหวดันครพนม มโีอกำส
ไดร้บักำรสนับสนุนมำก 

 

6.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำรและกำรพฒันำบุคลำกรท้องถ่ิน 
จดุแขง็ 

(Streng = S) 
จดุอ่อน 

(Weakness = W) 
โอกำส 

(Opportunity =O) 
อปุสรรค 

(Threat  = T) 
1.  ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร  
ผูบ้รหิำร สนับสนุนแนวคดิ
และก ำหนดนโยบำยกำร
พฒันำดำ้นกำรเมอืง  กำร
บรหิำรและกำรพฒันำบุคล
กำรทอ้งถิน่ 

2.  งบประมำณ ตน้ทุนกำร
ด ำเนินงำน โดยเฉลีย่อยูใ่น
ระดบัทีไ่ม่สงู 
 

1.  ประชำชนยงัขำดควำม
สนใจในเรื่องกำรเมอืงกำร
ปกครอง 
2.  ประชำชนยงัไม่เขำ้ใจ
บทบำทของตนเองในกำร
พฒันำทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
   

1.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ดำ้นกำรบรหิำรรำชกำรทีด่ ี 
เป็นยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ระดบัชำตทิีร่ฐับำลส่งเสรมิ 

2.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ดำ้นกำรเมอืง  กำรบรหิำร
รำชกำรทีด่ ี เป็นยทุธศำสตร์
กำรพฒันำจงัหวดันครพนม  
มโีอกำสไดร้บักำรสนับสนุน
มำก 

1.  กำรพฒันำดำ้นกำรเมอืง  
กำรบรหิำร  เป็นงำนทีต่อ้ง
อำศยัควำมร่วมมอืจำกหลำย 
ๆ ส่วนทีต่อ้งกประสำนงำนกนั  
ถงึจะเกดิผลสมัฤทธิ ์
2.  กำรพฒันำดำ้นกำรเมอืง  
กำรบรหิำร  เป็นงำนทีต่อ้ง
อำศยัจติส ำนึก  เกีย่วกบักำร
ใช ้

ดุลพนิิจส่วนบุคคล  ส่วน
บุคคล จงึเป็นงำนทีค่่อนขำ้งจะ
คำดเดำผลงำนไดย้ำก 
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3.3  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำไปปฏิบติัในเชิงคณุภำพ 
 

 องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำเลยีง  ได้ด ำเนินกำรพฒันำตำมแผนงำนโครงกำรต่ำง  ๆ  ท ำให้
กำรพัฒนำหมู่บ้ำนในเขตพื้นที่ องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำเลียง  มีชีวติควำมเป็นอยู่ดีขึ้น มีควำม
เจรญิกำ้วหน้ำในดำ้นต่ำง ๆ ดัง้นี้ 

1. ด้ำนบริหำรทัว่ไป 
แผนงำนบริหำรทัว่ไป 

- กำรบรหิำรทัว่ไป  กำรบรหิำรงำนบุคคล  และกำรบรหิำรงำนคลงั 
- กำรจดัเกบ็ขอ้มลูในกำรวำงแผนพฒันำ  และจดัท ำงบประมำณ 
- กำรด ำเนินกจิกำรสภำ  และกำรประชุมสภำ 
- กำรจดัเกบ็สถติขิอ้มลูจดัท ำงบประมำณ 
- ด ำเนินงำนตำมภำรกจิ อ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
- กำรจดัหำวสัดุ  ครุภณัฑ ์ ตลอดจนบ ำรุงรกัษำซ่อมแซมทรพัยส์นิ 

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
- กจิกำรในกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

2. ด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม 
แผนงำนกำรศึกษำ  

- สง่เสรมิสนับสนุนกำรศกึษำแก่นกัเรยีนระดบัประถมศกึษำ 
- อุดหนุนศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
- อุดหนุนโรงเรยีนในระดบัประถมศกึษำ 

แผนงำนสำธำรณสุข 
- จดัซือ้วคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับำ้ 
- จดัซือ้สำรเคมภีณัฑเ์พือ่ควบคุมป้องกนัโรคตดิต่อ 
- อุดหนุนเงนิงบประมำณเพือ่ด ำเนินงำนเกีย่วกบัสำธำรณสุขมลูฐำน 
- จดัซือ้น ้ำยำเคมเีพือ่ตรวจหำสำรเสพตดิเบือ้งตน้ 

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 
- ใหก้ำรสนับสนุนผูส้งูอำยุ  60  ปีขึน้ไป   
- อุดหนุนเดก็สตรคีนพกิำรผูด้อ้ยโอกำสและสงเครำะหผ์ูป่้วยเรือ้รงั 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
- กำรบรหิำรงำนทัว่ไป  กำรบรหิำรงำนบุคคล 



 
 

 

 

- ก่อสรำ้งปรบัปรุงถนนภำยในหมู่บำ้น 
- จดัหำฝำปิดร่องระบำยน ้ำ 
- จดัหำวสัดุ ครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้งเพือ่กำรซ่อมบ ำรุงและปรบัปรุงใหม้คีวำม

เหมำะสม 
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- ก่อสรำ้งและต่อเตมิอำคำร  เพือ่ใชใ้นกจิกำรสำธำรณประโยชน์ 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน 

- สนบัสนุนสง่เสรมิกลุ่มอำชพี 
- จดัฝึกอบรมกลุ่มอำชพี 
- อุดหนุนผูส้งูอำยุ,คนพกิำร,ผูด้อ้ยโอกำส 
- จดัซือ้ครุภณัฑ ์,  ทีด่นิเพือ่มอบใหร้ำษฎรไดใ้ชป้ระโยชน์ 

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร 
- จดักำรแขง่ขนักฬีำระดบัต ำบล 
- จดักำรแขง่กฬีำเยำวชนระดบัต ำบล 
- อุดหนุนประเพณีทอ้งถิน่ 

3. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

- จดัหำวสัดุ  ครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง  เพือ่กำรซ่อมแซมและปรบัปรุงใหม้ี
ควำมเหมำะสม 

- ก่อสรำ้งและปรบัปรุงถนนใหอ้ยู่ในสภำพทีใ่ชง้ำนไดด้ี 
4. ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ  

                        - แผนงำนงบกลำง 
                        - ตำมขอ้ผกูพนัทีม่ตีำมกฎหมำย,เงนิส ำรองจ่ำยไวใ้ชใ้นกจิกรรมทีไ่ม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ไดล้่วงหน้ำ 
 

  

  

  

  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

บทท่ี 2 

กำรปฏิบติังำนตำมภำรกิจหลกั 

ควำมหมำยมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน 

 มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนถอืเป็นเครื่องมอืส ำคญัอย่ำงหนึ่งทีอ่งคก์ำรจะน ำมำใชใ้นกำรบรหิำรงำน 

บุคคล เพรำะทัง้ผูบ้รหิำรและผูป้ฏบิตังิำนต่ำงจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน

ขึน้มำใชร้่วมกนั ผูบ้รหิำรจะมเีครื่องมอืช่วยควบคุมใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

กำรมอบหมำยหน้ำทีแ่ละกำรสัง่กำรสำมำรถท ำไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน

มคีวำมยุตธิรรมและน่ำเชื่อถอืเนื่องจำกมทีัง้หลกัฐำนและหลกัเกณฑท์ีผู่บ้รหิำรสำมำรถชีแ้จงให้

ผูป้ฏบิตังิำนยอมรบัผลกำรประเมนิไดโ้ดยงำนในสว่นของผูป้ฏบิตังิำน มำตรฐำนทีก่ ำหนดไวถ้อืเป็นสิง่ที่

ทำ้ทำยทีท่ ำใหเ้กดิควำมมุ่งมัน่ทีจ่ะไปใหถ้งึเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนมคีวำมถูกตอ้งมำกขึน้ เนื่องจำก

ผูป้ฏบิตังิำนมกีรอบหรอืแนวทำงในกำรปรบัปรุงงำนและกำรพฒันำศกัยภำพ เพือ่น ำไปสูม่ำตรฐำนกำร

ปฏบิตังิำนทีท่ ัง้ผูป้ฏบิตังิำนและผูบ้รหิำรองคก์ำรไดร้วมกนัก ำหนดไวเ้พือ่คุณภำพของกำรปฏบิตังิำนและ

ควำมเจรญิกำ้วหน้ำขององคก์ำรมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน (Performance Standard) กำรบรหิำรงำน

บุคคลนบัเป็นภำรกจิทีส่ ำคญัยิง่ประกำรหน่ึงของกำรบรหิำรองคก์ำร เนื่องจำกเป็นปัจจยัทีม่สีว่นท ำให้

กำรพฒันำองคก์ำรบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้กำรบรหิำรบุคคลเป็นกระบวนกำรที่

เกีย่วขอ้งตวักบัตวับุคคลในองคก์ำร นบัตัง้แต่กำรสรรหำบุคคลมำปฏบิตังิำน กำรบรรจุแต่งตัง้ กำร

พฒันำ กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน ไปจนถงึกำรใหบุ้คคลพน้จำกงำน ทัง้นี้ เพือ่ใหอ้งคก์ำรไดค้นดมีี

ควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมประพฤตดิมีำปฏบิตังิำน ซึง่กำรทีอ่งคก์ำรจะไดบุ้คคลทีม่คีุณสมบตัิ

ดงักล่ำวมำปฏบิตังิำนนัน้ จ ำเป็นตอ้งสรำ้งเครื่องมอืส ำคญัคอืกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 

(Performance Standard) ขึน้มำใชใ้นกำรวดัและประเมนิคุณสมบตัขิองบุคคล ซึง่ผลทีไ่ดจ้ำกำร

ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนจะเป็นขอ้มลูทีอ่งคก์ำรน ำไปใชใ้นกำรพจิำรณำกำรเลื่อนขัน้เลื่อนต ำแหน่ง กำร



 
 

 

 

พฒันำประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำน กำรโอนยำ้ย กำรใหพ้กังำน และกำรใหพ้น้จำกงำนโดยทัว่ไปแลว้ 

กำรทีจ่ะท ำใหก้ำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน ด ำเนินไปอย่ำงบรสิุทธิย์ุตธิรรมและเชื่อถอืไดน้ัน้ องคก์ำร

มกัจะสรำ้งเครื่องมอืประกอบอกีสว่นหน่ึงขึน้มำใชใ้นกำรพจิำรณำประเมนิผล ซึง่หนึ่งในเครื่องมอืทีต่อ้ง

ใชก้ค็อื มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน (Performance Standard) ทัง้นี้ เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรเปรยีบเทยีบ

ผลงำนระหว่ำงบุคคลทีป่ฏบิตังิำนอย่ำงเดยีวกนั โดยองคก์ำรตอ้งท ำกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน

ไวเ้ป็นหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนก่อนแลว้ เมื่อด ำเนินกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของบุคคลจงึเปรยีบเทยีบ

กบัมำตรฐำนทีอ่งคก์ำรไดก้ ำหนดไวม้ำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนส ำหรบัค ำว่ำมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน( 

PerformanceStandard) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืน ไดใ้หค้วำมหมำยว่ำเป็นผลกำร

ปฏบิตังิำนในระดบัใดระดบัหนึ่ง ซึง่ถอืว่ำเป็นเกณฑท์ีน่่ำพอใจหรอือยู่ในระดบัทีผู่ป้ฏบิตังิำนสว่นใหญ่ท ำ

ได ้กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนจะเป็นลกัษณะขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่ำงผูบ้งัคบับญัชำกบั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำในงำนทีต่อ้งปฏบิตั ิโดยจะมกีรอบในกำรพจิำรณำก ำหนดมำตรฐำนหลำย ๆ ดำ้น 

ดว้ยกนั อำท ิดำ้นปรมิำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ำใชจ่้ำยหรอื 
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พฤตกิรรมของผูป้ฏบิตังิำน เนื่องจำกมำตรฐำนของงำนบำงประเภทจะออกมำในรูปแบบของปรมิำณ 

ในขณะทีบ่ำงประเภทอำจออกมำในรปูของคุณภำพองค์กำร จงึจ ำเป็นตอ้งก ำหนดมำตรฐำนกำร

ปฏบิตังิำนใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงำนประเภท นัน้ ๆ 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ว่นรำชกำรมมีำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนทีช่ดัเจน อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทีแ่สดงถงึ 

รำยละเอยีดขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนของกจิกรรม/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 

 2. เพือ่ใชป้ระโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรองคก์ำร/กำรจดัท ำมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนถอืเป็น 

เครื่องมอือย่ำงหนึ่งในกำรสรำ้งมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน (ตำม PM 5) ทีมุ่่งไปสูก่ำรบรหิำรคุณภำพทัว่ไป

ทัง้ 

องคก์ำร อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ำรท ำงำนของสว่นรำชกำรไดม้ำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ไดผ้ลติผลหรอืกำร

บรกิำรทีม่คีุณภำพ เสรจ็รวดเรว็ทนัตำมก ำหนดเวลำนัดหมำย มกีำรท ำงำนปลอดภยัเพือ่กำรบรรลุ

ขอ้ก ำหนดที ่ส ำคญัของกระบวนกำร 

ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน 



 
 

 

 

 หำกจะพจิำรณำถงึประโยชน์ทีอ่งคก์ำรและบุคคลในองคก์ำรจะไดร้บัจำกกำรก ำหนดมำตรฐำน

กำร 

ปฏบิตังิำนขึน้ใชก้พ็บว่ำมดีว้ยกนัหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นทำงดำ้นประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำน กำร

สรำ้ง 

แรงจงูใจ กำรปรบัปรุงงำน และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน ดงันี้ 

 1. ดำ้นประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำน มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนจะช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิำนสำมำรถ 

ปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง กำรเปรยีบเทยีบผลงำนทีท่ ำไดก้บัทีค่วรจะเป็นมคีวำมชดัเจน มองเหน็

แนวทำงในกำรพฒันำกำรปฏบิตังิำนใหเ้กดิผลไดม้ำกขึน้ และช่วยใหม้กีำรฝึกฝนตนเองใหเ้ขำสู่

มำตรฐำนได ้

 2. ดำ้นกำรสรำ้งแรงจงูใจ มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนเป็นสิง่ท ำใหเ้รำเกดิควำมมุ่งมัน่ไปสูม่ำตรฐำน 

ผูป้ฏบิตังิำนทีม่คีวำมสำมำรถจะเกดิควำมรูส้กึทำ้ทำยผูป้ฏบิตังิำนทีมุ่่งควำมส ำเรจ็จะเกดิ ควำมมำนะ

พยำยำม 

ผูป้ฏบิตังิำนจะเกดิควำมภำคภูมใิจและสนุกกบังำน 

 3. ดำ้นกำรปรบัปรุงงำนมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนจะช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิำนทรำบว่ำผลงำนทีม่ี

คุณภำพจะตอ้งปฏบิตัอิย่ำงไร ช่วยใหไ้ม่ตอ้งก ำหนดรำยละเอยีดของงำนทุกครัง้ ท ำใหม้องเหน็แนวทำง

ในกำรปรบัปรุงงำน และพฒันำควำมสำมำรถของผูป้ฏบิตังิำน และช่วยใหส้ำมำรถพจิำรณำถงึควำม

คุม้ค่ำและเป็นประโยชน์ต่อกำรเพิม่ผลผลติ 

 4. ดำ้นกำรควบคุมงำนมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนเป็นเครื่องทีผู่บ้งัคบับญัชำใชค้วบคุม กำร

ปฏบิตังิำน 

ผูบ้งัคบับญัชำสำมำรถมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละสง่ผ่ำนค ำสัง่ไดง้ำ่ยขึน้ ช่วยใหส้ำมำรถด ำเนินงำน

ตำมแผนง่ำยขึน้และควบคุมงำนไดด้ขีึน้ 

 5. ดำ้นกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนช่วยใหก้ำรประเมนิผลกำร 
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ปฏบิตังิำนเป็นไปอย่ำงมหีลกัเกณฑ ์ป้องกนัไม่ใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนดว้ยควำมรูส้กึกำร

เปรยีบเทยีบผลกำรปฏบิตังิำนทีท่ ำไดก้บัมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนมคีวำมชดัเจน และช่วยใหผู้ป้ฏบิตัิงำน

ยอมรบัผลกำรประเมนิไดด้ขีึน้ 

ขัน้ตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน ประกอบด้วย 



 
 

 

 

 1. เลอืกงำนหลกัของแต่ละต ำแหน่งมำท ำกำรวเิครำะหโ์ดยดรูำยละเอยีดจำกแบบบรรยำย

ลกัษณะงำน(Job Description) ประกอบดว้ย 

 2. พจิำรณำวำงเงือ่นไขหรอืขอ้ก ำหนดไวล้่วงหน้ำว่ำตอ้งกำรผลงำนลกัษณะใดจำกต ำแหน่งนัน้ 

ไม่ ว่ำจะเป็นปรมิำณงำน คุณภำพงำน หรอืวธิกีำรปฏบิตังิำน ซึง่เงือ่นไขหรอืขอ้ก ำหนดทีต่ ัง้ไวต้อ้งไม่

ขดักบันโยบำย 

หลกัเกณฑห์รอืระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงำนหรอืองคก์ำร 

 3. ประชุมผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชำ หวัหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำนและผูป้ฏบิตังิำนใน 

ต ำแหน่งนัน้ ๆ เพือ่ปรกึษำและหำขอ้ตกลงร่วมกนั 

 4. ชีแ้จงและท ำควำมเขำ้ใจกบัผูป้ฏบิตังิำนและผูเ้กี่ยวขอ้งอื่นๆ เกีย่วกบัมำตรฐำนกำร

ปฏบิตังิำนที ่

ก ำหนดไว ้

 5. ตดิตำมดกูำรปฏบิตังิำนแลว้น ำมำเปรยีบเทยีบกบัมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้ 

 6. พจิำรณำปรบัปรุงหรอืแก้ไขมำตรฐำนทีก่ ำหนดไวใ้หม่ตำมควำมเหมำะสมยิง่ขึน้ เกณฑข์อง

มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน เกณฑท์ีอ่งคก์ำรมกัก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน ไดแ้ก่ เกณฑด์ำ้น

ปรมิำณงำนและระยะเวลำทีป่ฏบิตัคิุณภำพของงำน 

ลกัษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบติังำน ซ่ึงกล่ำวได้โดยละเอียด ดงัน้ี 

 1. ปรมิำณงำนและระยะเวลำทีป่ฏบิตัเิป็นกำรก ำหนดว่ำงำนตอ้งมปีรมิำณเท่ำไร และควรจะใช้ 

เวลำปฏบิตัมิำกน้อยเพยีงใดงำนจงึจะเสรจ็ ดงันัน้งำนลกัษณะเช่นนี้จะไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนดว้ย

ปรมิำณ 

หรอืระยะเวลำทีป่ฏบิตัไิด้ 

 2. คุณภำพของงำน เป็นกำรก ำหนดว่ำผลงำนทีป่ฏบิตัไิดน้ัน้ควรมคีุณภำพดมีำกน้อยเพยีงใด 

โดยสว่น 

ใหญ่ มกัก ำหนดว่ำคุณภำพของงำนจะตอ้งมคีวำมครบถว้น ประณีต ถูกตอ้งเชื่อถอืได ้ประหยดัทัง้เวลำ

และ 

ทรพัยำกร 

 3. ลกัษณะกำรแสดงออกขณะปฏบิตังิำน งำนบำงต ำแหน่งไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนดว้ย 

คุณภำพหรอืปรมิำณ แต่เป็นงำนทีต่อ้งปฏบิตัโิดยกำรใชบุ้คลกิหรอืลกัษณะเฉพำะบำงอย่ำงประกอบ 

ดงันัน้ กำรก ำหนดลกัษณะพฤตกิรรมทีต่อ้งแสดงออกไวใ้นมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนจะช่วยให้ 



 
 

 

 

ผูป้ฏบิตังิำนทรำบว่ำตอ้งปฏบิตัอิย่ำงไร เนื่องจำกกำรแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมำะสมอำจสง่ผลเสยีต่อ

ภำพลกัษณ์ขององคก์ำรและขวญัก ำลงัใจของเพือ่นร่วมงำนอย่ำงไรกต็ำม เพือ่ใหก้ำรก ำหนดมำตรฐำน

กำรปฏบิตังิำนส ำหรบัต ำแหน่งงำนต่ำง ๆ ในองคก์ำรมคีวำมเหมำะสมและเป็นทีย่อมรบัของผูป้ฏบิตังิำน 

ผูท้ ำ 
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หน้ำทีก่ ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนจะตอ้งค ำนึงถงึสิง่ส ำคญับำงประกำรนัน่กค็อื ตอ้งเป็นมำตรฐำนที่

ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำยสำมำรถยอมรบัได ้โดยทัง้ผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเหน็พอ้งตอ้งกนัว่ำ

มำตรฐำนมคีวำมเป็นธรรม ผูป้ฏบิตังิำนทุกคนสำมำรถปฏบิตัไิดต้ำมทีก่ ำหนดไว ้ลกัษณะงำนทีก่ ำหนด

ไวใ้นมำตรฐำนตอ้งสำมำรถวดัไดเ้ป็นจ ำนวนเปอรเ์ซน็ต์หรอืหน่วยอื่น ๆ ทีส่ำมำรถวดัไดม้กีำรบนัทกึไว้

ใหเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ใหเ้ป็นทีร่บัรูแ้ละเขำ้ใจตรงกนัและสุดทำ้ยมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนที่

ก ำหนดไวต้อ้งสำมำรถเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นี้ตอ้งไม่เป็นกำรเปลีย่นแปลงเพรำะผูป้ฏบิตังิำนไม่สำมำรถ

ปฏบิตัไิดต้ำมมำตรฐำน กำรเปลีย่นแปลงควรมสีำเหตุเนื่องมำจำกกำรทีห่น่วยงำนมวีธิปีฏบิตังิำนใหม่หรื

อน ำอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชม้ำใชป้ฏบิตังิำน 

โครงสร้ำงองคก์รขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียง 

 องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลมสีภำต ำบลอยู่ในระดบัสูงสุดเป็นผูก้ ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูล 

กรรมกำรบรหิำรของนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ซึง่เป็นผูใ้ชอ้ ำนำจบรหิำรงำนองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลและมพีนกังำนประจ ำทีเ่ป็นขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่เป็นผูท้ ำงำนประจ ำวนัโดยมปีลดัและรองปลดั

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเป็นหวัหน้ำงำนบรหิำรภำยในองคก์รมกีำรแบ่งออกเป็นหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้

เท่ำทีจ่ ำเป็นตำมภำระหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแต่ละแห่งเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ประชำชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบอยู่ส ำนกัปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล เลขทีส่ว่นรำชกำร 01 ใหม้หีน้ำที่

ควำมรบัผดิชอบเกีย่วกบัรำชกำรทัว่ไปขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล และรำชกำรทีไ่ม่ไดก้ ำหนดเป็น

หน้ำทีข่องกองหรอืสว่นรำชกำรใดโดยเฉพำะรวมทัง้ก ำกบัและเร่งรดักำรปฏบิตัริำชกำรของสว่นรำชกำร

ในองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยแนวทำง และแผนกำรปฏบิตัริำชกำรขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลมงีำนภำยในทีต่อ้งรบัผดิชอบ 6 งำน ดงันี้ 

 ๑.๑ งำนบรหิำรทัว่ไป 

  - งำนธุรกำรและสำรบรรณ 

  - งำนบรหิำรงำนบุคคล 

  - งำนเลอืกตัง้และทะเบยีนขอ้มลู 



 
 

 

 

  - งำนกจิกำรสภำ อบต. 

  - งำนขอ้มลูและประชำสมัพนัธ์ 

 ๑.2 งำนนโยบำยและแผน 

  - งำนนโยบำยและแผนพฒันำ 

  - งำนงบประมำณ 

  - งำนขอ้บญัญตัแิละระเบยีบ 

 ๑.3 งำนสวสัดกิำรสงัคมและพฒันำชุมชน 
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  - งำนสวสัดกิำรสงัคมและพฒันำชุมชน 

  - งำนสวสัดกิำรเดก็และเยำวชน 

  - งำนสง่เสรมิอำชพีและพฒันำสตร ี

  - งำนสงเครำะหเ์ดก็ สตร ีคนชรำ คนพกิำร และผูด้อ้ยโอกำส 

 ๑.๔ งำนกฎหมำยและคด ี

  - งำนรอ้งเรยีนรอ้งทุกข ์และอุทธรณ์ 

 ๑.๕ งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

  - งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

  - งำนรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

 ๑.6 งำนสำธำรณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

  - งำนรกัษำควำมสะอำด 

  - งำนสง่เสรมิสุขภำพ/สำธำรณสุข 

  - งำนอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม 

  - งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

  - งำนบรกิำรสำธำรณสุขมลูฐำน 

 1.7 งำนบรหิำรกำรศกึษำ 

  - งำนสง่เสรมิกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

 กองคลงั เลขทีส่ว่นรำชกำร 04 มหีน้ำทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบังำนรำยจ่ำย กำรรบั กำรน ำสง่เงนิ 

และ 



 
 

 

 

เอกสำรทำงกำรเงนิ กำรตรวจสอบใบส ำคญั ฎกีำงำนเกีย่วกบัเงนิเดอืน ค่ำจำ้งค่ำตอบแทน เงนิบ ำเหน็จ

บ ำนำญเงนิอื่นๆ ทะเบยีนเงนิคุมรำยไดแ้ละรำยจ่ำยต่ำงๆ กำรควบคุมกำรเบกิจ่ำยเงนิ งำนท ำงบทดลอง

ประจ ำเดอืนประจ ำปี งำนเกี่ยวกบัพสัดุขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล มงีำนภำยในทีต่อ้งรบัผดิชอบ 5 

งำนดงันี้ 

 ๒.๑ งำนกำรเงนิ 

  - งำนกำรเงนิ 

  - งำนรบัเงนิเบกิจ่ำยเงนิ 

  - งำนตรวจสอบฎกีำเบกิจ่ำยเงนิ 

  - งำนเกบ็รกัษำเงนิ 

 ๒.2 งำนบญัช ี

  - งำนกำรบญัช ี

  - งำนทะเบยีนกำรคุมเบกิจ่ำยเงนิ 
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  - งำนงบกำรเงนิและงบทดลอง 

  - งำนงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

 ๒.3 งำนพฒันำและจดัเกบ็รำยได้ 

  - งำนภำษอีำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ 

  - งำนพฒันำรำยได ้

  - งำนควบคุมกจิกำรคำ้และค่ำปรบั 

  - งำนทะเบยีนควบคุมและเร่งรดัรำยได้ 

  - งำนแผนทีภ่ำษ ี

 ๒.4 งำนทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ 

  - งำนทะเบยีนเบกิจ่ำยวสัดุครุภณัฑแ์ละยำนพำหนะ 

  - งำนควบคุมทะเบยีนทรพัยส์นิ 

  - งำนพสัดุ 

  - งำนจดัซือ้จดัจำ้ง 

 ๒.5 งำนทะเบยีนพำณิชย ์

  - งำนจดทะเบยีนพำณิชย ์



 
 

 

 

กองช่ำง เลขทีส่ว่นรำชกำร 05 มหีน้ำทีร่บัผดิชอบเกี่ยวขอ้งกบักำรส ำรวจ ออกแบบกำรจดัท ำขอ้มลู 

ทำงดำ้นวศิวกรรมกำรจดัเกบ็และทดสอบคุณภำพวสัดุ งำนออกแบบเขยีนแบบและตรวจสอบ กำร

ก่อสรำ้ง งำนควบคุมอำคำรและระเบยีบกฎหมำย งำนแผนปฏบิตั ิงำนก่อสรำ้งและซ่อมบ ำรุง กำร

ควบคุม กำรปฏบิตั ิ

เครื่องจกัรกล กำรรวบรวมประวตัติดิตำม ควบคุมกำรปฏบิตัเิครื่องจกัรกล กำรควบคุมเกบ็รกัษำ กำร

เบกิจ่ำยวสัดุอุปกรณ์ อะไหล่ น ้ำมนัเชือ้เพลงิ มงีำนภำยในทีต่อ้งรบัผดิชอบ 3 งำน ดงันี้ 

 ๓.๑ งำนก่อสรำ้ง 

  - งำนก่อสรำ้งและบูรณะถนน 

  - งำนก่อสรำ้งสะพำน เขือ่น ฝำย ท ำนบ 

  - งำนก่อสรำ้งประปำและบ ำรุงรกัษำ 

  - งำนขอ้มลูก่อสรำ้ง 

  - งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 

  - งำนบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรและยำนพำหนะ 

 3.2 งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 

  - งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 

  - งำนประเมนิรำคำ 

-33- 

 

  - งำนควบคุมกำรก่อสรำ้ง 

  - งำนบรกิำรขอ้มลู 

  - งำนผงัเมอืง 

 3.3 งำนประสำนสำธำรณูปโภค 

  - งำนประสำนสำธำรณูปโภค 

  - งำนประสำนกจิกำรประปำ 

  

ขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนตำมภำรกิจหลกักำรขอรบักำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

---------------------------- 

หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 



 
 

 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจ่ำยเงนิสงเครำะหเ์พือ่กำรยงัชพีขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่พ.ศ. ๒๕๔๘ก ำหนดใหผู้ป่้วยเอดสท์ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตำมระเบยีบฯและมคีวำมประสงคจ์ะ

ขอรบักำรสงเครำะหใ์หย้ื่นค ำขอต่อผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทีต่นมผีูล้ ำเนำอยู่กรณีไม่สำมำรถเดนิทำงมำยื่นค ำ

ขอรบักำรสงเครำะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ ำนำจใหผู้อุ้ปกำระมำด ำเนินกำรกไ็ด้ 

หลกัเกณฑ์ 

 ผูม้สีทิธจิะไดร้บัเงนิสงเครำะหต์อ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่อไปนี้ 

 1. เป็นผูป่้วยเอดสท์ีแ่พทยไ์ดร้บัรองและท ำกำรวนิิจฉยัแลว้ 

 2. มภีูมลิ ำเนำอยู่ในเขตพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 3. มรีำยไดไ้ม่เพยีงพอแก่กำรยงัชพีหรอืถูกทอดทิง้หรอืขำดผูอุ้ปกำระเลีย้งดหูรอืไม่สำมำรถ

ประกอบอำชพีเลีย้งตนเองไดใ้นกำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดสผ์ูป่้วยเอดสท์ีไ่ดร้บัควำมเดอืดรอ้น

กว่ำหรอืผูท้ีม่ปัีญหำซ ้ำซอ้นหรอืผูท้ีอ่ยู่อำศยัอยู่ในพืน้ทีห่่ำงไกลทุรกนัดำรยำกต่อกำรเขำ้ถงึบรกิำรของ

รฐัเป็นผูไ้ดร้บักำรพจิำรณำก่อน 

วิธีกำร 

 1. ผูป่้วยเอดสย์ื่นค ำขอตำมแบบพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ณทีท่ ำ

กำรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยตนเองหรอืมอบอ ำนำจใหผู้อุ้ปกำระมำด ำเนินกำรกไ็ด้ 

 2. ผูป่้วยเอดสร์บักำรตรวจสภำพควำมเป็นอยู่คุณสมบตัวิ่ำสมควรไดร้บักำรสงเครำะหห์รอืไม่

โดยพจิำรณำจำกควำมเดอืดรอ้นเป็นผูท้ีม่ปัีญหำซ ้ำซอ้นหรอืเป็นผูท้ีอ่ยู่อำศยัอยู่ในพืน้ทีห่่ำงไกล

ทุรกนัดำรยำกต่อกำรเขำ้ถงึบรกิำรของรฐั 

 3. กรณีผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพียำ้ยทีอ่ยู่ถอืว่ำขำดคุณสมบตัติำมนยัแห่งระเบยีบตอ้งไปยื่น

ควำมประสงคต์่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งใหม่ทีต่นยำ้ยไปเพือ่พจิำรณำใหม่ 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนท่ีให้บริกำร 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง อ ำเภอนำแก 
จงัหวดันครพนม 48130 /ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำนหมำยเหตุ : (ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 1 
– 30 พฤศจกิำยนของทุกปี) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์
ถงึวนั 
ศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่
เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 
 



 
 

 

 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 13 วนั 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ 
1) 1. กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรบักำรสงเครำะหห์รอืผูร้บัมอบอ ำนำจ
ยื่นค ำ 
ขอพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนและเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบค ำรอ้ง
ขอ 
ลงทะเบยีนและเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 45 นำท ี(ระบุระยะเวลำจรงิ) 
2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืส ำนกังำนปลดัองคก์ำร
บรหิำร 
สว่นต ำบลนำเลยีง)) 
45 นำท ี

45 นำท ี

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบนดัหมำยตรวจสภำพควำมเป็นอยู่และคุณสมบตั ิ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 15 นำท ี(ระบุระยะเวลำที่ 
ใหบ้รกิำรจรงิ) 
2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืส ำนกังำนปลดัองคก์ำร
บรหิำร 
สว่นต ำบลนำเลยีง)) 

15 นำท ี

3) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสภำพควำมเป็นอยู่และคุณสมบตัขิองผูท้ีป่ระสงคร์บั
กำร 
สงเครำะห ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกนิ 3 วนันับจำกไดร้บัค ำ
ขอ 
(ระบุระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำรจรงิ)) 
2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืส ำนกังำนปลดัองคก์ำร
บรหิำร 
สว่นต ำบลนำเลยีง 3 วนั 

3 วนั 
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ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ 
4) กำรพิจำรณำ 

จดัท ำทะเบยีนประวตัพิรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
ควำมเหน็เพือ่เสนอผูบ้รหิำรพจิำรณำ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกนิ 2 วนันับจำกกำรออก 
ตรวจสภำพควำมเป็นอยู่ (ระบุระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำรจรงิ) 
2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืส ำนกังำนปลดัองคก์ำร
บรหิำร 
สว่นต ำบลนำเลยีง)) 
2 วนั 

2 วนั 

5) กำรพิจำรณำ 
พจิำรณำอนุมตั7ิ วนัล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกนิ 7 วนันับแต่วนัทีย่ื่น
ค ำขอ(ระบุระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำรจรงิ) 
2. ผูร้บัผดิชอบคอืผูบ้รหิำรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
3. กรณีมขีอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบักำรพจิำรณำไดแ้ก่สภำพ
ควำม 
เป็นอยู่คุณสมบตัหิรอืขอ้จ ำกดัดำ้นงบประมำณจะแจง้ 
เหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สำมำรถใหก้ำรสงเครำะหใ์หผู้ข้อทรำบไม่
เกนิ 
ระยะเวลำทีก่ ำหนด) 

45 นำท ี

6) กำรพิจำรณำ 
ออกใบนดัหมำยตรวจสภำพควำมเป็นอยู่และคุณสมบตั ิ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 15 นำท ี(ระบุระยะเวลำที่ 
ใหบ้รกิำรจรงิ) 
2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืส ำนกังำนปลดัองคก์ำร
บรหิำร 
สว่นต ำบลนำเลยีง)) 

15 นำท ี

7) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสภำพควำมเป็นอยู่และคุณสมบตัขิองผูท้ีป่ระสงคร์บั
กำร 

3 วนั 



 
 

 

 

สงเครำะห ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกนิ 3 วนันับจำกไดร้บัค ำ
ขอ 
(ระบุระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำรจรงิ)) 
2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืส ำนกังำนปลดัองคก์ำร
บรหิำร 
สว่นต ำบลนำเลยีง 3 วนั 

 
 

ล ำดบั 

 
 

ขัน้ตอน 

 
 

ระยะเวลำ 
8) กำรพจิำรณำ 

จดัท ำทะเบยีนประวตัพิรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
ควำมเหน็เพือ่เสนอผูบ้รหิำรพจิำรณำ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกนิ 2 วนันับจำกกำรออก 
ตรวจสภำพควำมเป็นอยู่ (ระบุระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำรจรงิ) 
2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืส ำนกังำนปลดัองคก์ำร
บรหิำร 
สว่นต ำบลนำเลยีง)) 
2 วนั 

2 วนั 

  

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
 

1) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอื่นทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงำนของรฐัทีม่ี 
รปูถ่ำยพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ- 
 

2) ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ- 



 
 

 

 

 
3) สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู้ 

ประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพี 
ผูส้งูอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
 

4) หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
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ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
 

 5) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอื่นทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงำนของรฐัทีม่ี 
รปูถ่ำยพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ 
ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ- 
 

6) สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณีทีผู่้ 
ขอรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผูส้งูอำยุประสงค์ 
ขอรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผูส้งูอำยุผ่ำนธนำคำรของผูร้บัมอบอ ำนำจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
1) ส ำนกังำนปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง 0-4258-3133 



 
 

 

 

โทรสำร 0-4258-3133 
www.naleang.go.th 
f : อบต.นำเลยีง 

กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 

หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ผูใ้ดจะก่อสรำ้งอำคำรตอ้งไดร้บัใบอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่โดยเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ตอ้ง

ตรวจ 

พจิำรณำและออกใบอนุญำตหรอืมหีนังสอืแจง้ค ำสัง่ไม่อนุญำตพรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรบัใบอนุญำต

ทรำบภำยใน45 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอในกรณีมเีหตุจ ำเป็นทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ไม่อำจออก

ใบอนุญำตหรอืยงัไม่อำจมคี ำสัง่ไม่อนุญำตไดภ้ำยในก ำหนดเวลำใหข้ยำยเวลำออกไปไดอ้กีไม่เกนิ 2 

ครำวครำวละไม่เกนิ 45วนั แต่ตอ้งมหีนงัสอืแจง้กำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำวใหผู้ข้อรบั

ใบอนุญำตทรำบก่อนสิน้ก ำหนดเวลำหรอืตำมทีไ่ดข้ยำยเวลำไวน้ัน้แลว้แต่กรณี 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนท่ีให้บริกำร 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง อ ำเภอนำแก 
จงัหวดันครพนม 48130 /ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์
ถงึวนั 
ศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่
เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 
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ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วนั 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นค ำขออนุญำตก่อสรำ้งอำคำรพรอ้มเอกสำร 
(หมำยเหตุ: (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญำตก่อสรำ้งอำคำร) 

1 วนั 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ตรวจสอบพจิำรณำเอกสำรประกอบกำร
ขออนุญำต (หมำยเหตุ: (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญำตก่อสรำ้งอำคำร) 

2 วนั 
 



 
 

 

 

 

 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ 
3) กำรพิจำรณำ 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรใชป้ระโยชน์
ทีด่นิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรผงัเมอืงตรวจสอบสถำนที่
ก่อสรำ้งจดัท ำผงับรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมำยอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งเช่นประกำศกระทรวงคมนำคมเรื่องเขตปลอดภยั
ในกำรเดนิอำกำศเขตปลอดภยัทำงทหำรฯและพรบ.จดัสรร
ทีด่นิฯ(หมำยเหตุ: (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะ
ขออนุญำตก่อสรำ้งอำคำร) 

7 วนั 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 35 วนั 
ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ 
เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ตรวจพจิำรณำแบบแปลนและพจิำรณำ
ออกใบอนุญำต (อ.1)และแจง้ใหผู้ข้อมำรบัใบอนุญำต
ก่อสรำ้งอำคำร (น.1)(หมำยเหตุ: (องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญำตก่อสรำ้งอำคำร) 

35 วนั 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
1) บตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำ 1 ฉบบัหมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดำ) 
2) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลส ำเนำ 1 ชุดหมำยเหตุ (กรณีนิตบิุคคล) 
3) แบบค ำขออนุญำตก่อสรำ้งอำคำร (แบบข. 1)ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
4) โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนำดเท่ำตน้ฉบบัทุกหน้ำพรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ



 
 

 

 

ทุกหน้ำกรณีผูข้ออนุญำตไม่ใช่เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหก้่อสรำ้ง
อำคำรในทีด่นิ 
ส ำเนำ 1 ชุดหมำยเหตุ(เอกสำรในสว่นของผูข้ออนุญำต) 

5) ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนิคมอุตสำหกรรมหรอืใบอนุญำตฯฉบบัต่ออำยุหรอื
ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำร (สว่นขยำย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 
(กรณีอำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) ฉบบัจรงิ 1 ชุดหมำยเหตุ(เอกสำรในสว่นของผูข้อ
อนุญำต) 

6) กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์๓๐บำทพรอ้ม 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำทะเบยีนบำ้นหรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบ
อ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในสว่นของผูข้ออนุญำต) 

7) บตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนิตบิุคคล 
ผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของทีด่นิเป็นนิตบิุคคล) 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในสว่นของผูข้ออนุญำต) 
ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 

8) หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิต่ำงเจำ้ของ (กรณีก่อสรำ้งอำคำรชดิเขตทีด่นิ) ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในสว่นของผูข้ออนุญำต) 

9) หนงัสอืรบัรองของสถำปนิกผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพี
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยู่ในประเภทวชิำชพีสถำปัตยกรรม
ควบคุม) ฉบบัจรงิ 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคุมงำน) ล ำดบั ชื่อ
เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 

10) หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรม
ควบคุม (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะขนำดอยู่ในประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคุม)ฉบบัจรงิ 1 
ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคุมงำน) 

11) แผนผงับรเิวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนทีม่ลีำยมอืชื่อพรอ้มกบัเขยีนชื่อตวับรรจง
และคุณวุฒทิีอ่ยู่ของสถำปนิกและวศิวกรผูอ้อกแบบตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528)
ฉบบัจรงิ 1 ชุดหมำยเหตุ(เอกสำรในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคุมงำน) 

12) รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้งแผ่นปกระบุชื่อเจำ้ของอำคำรชื่ออำคำรสถำนทีก่่อสรำ้งชื่อคุณวุฒทิี่
อยู่ของวศิวกรผูค้ ำนวณพรอ้มลงนำมทุกแผ่น (กรณีอำคำรสำธำรณะอำคำรพเิศษอำคำรที่
ก่อสรำ้งดว้ยวสัดุถำวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภททีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณทีต่อ้ง
มกีำรค ำนวณใหอ้ำคำร 
สำมำรถรบัแรงสัน่สะเทอืนจำกแผ่นดนิไหวไดต้ำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรบัน ้ำหนักควำม



 
 

 

 

ตำ้นทำนควำมคงทนของอำคำรและพืน้ดนิทีร่องรบัอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสัน่สะเทอืนของ
แผ่นดนิไหว 
พ.ศ. 2540 ตอ้งแสดงรำยละเอยีดกำรค ำนวณกำรออกแบบโครงสรำ้งฉบบัจรงิ 1 ชุด หมำยเหตุ
(เอกสำรในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคุมงำน) 

13) กรณีใชห้น่วยแรงเกนิกว่ำค่ำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 พ.ศ. 2527 เช่นใชค้่ำ fc > 65 
ksc. หรอืค่ำ fc’> 173.3 ksc. ใหแ้นบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมมัน่คงแขง็แรงของวสัดุ
ทีร่บัรองโดยสถำบนัทีเ่ชื่อถอืไดว้ศิวกรผูค้ ำนวณและผูข้ออนุญำตลงนำมฉบบัจรงิ 1 ชุด หมำย
เหตุ(เอกสำรในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคุมงำน) 

14) กรณีอำคำรทีเ่ขำ้ข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้งมรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้
เหลก็เสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหลก็ไม่น้อยกว่ำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสำรรบัรองอตัรำ
กำรทนไฟจำกสถำบนัทีเ่ชื่อถอืไดป้ระกอบกำรขออนุญำตฉบบัจรงิ 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรใน
สว่นของผูอ้อกแบบและควบคุมงำน) 

15) หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงำนของสถำปนิกผูค้วบคุมกำรก่อสรำ้งพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น
ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรทีต่อ้งมสีถำปนิกควบคุมงำน) ฉบบัจรงิ 1 
ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคุมงำน) ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และ
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 

16) หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงำนของวศิวกรผูค้วบคุมกำรก่อสรำ้งพรอ้มส ำเนำใบอนุญำต 
เป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคุมงำน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคุมงำน) 

17) แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำรตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ.2535) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่อ้งยื่นเพิม่เตมิส ำหรบักรณีเป็นอำคำรสงูหรอือำคำรขนำด
ใหญ่พเิศษ) 

18) หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบปรบัอำกำศ
ฉบบัจรงิ 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่อ้งยื่นเพิม่เตมิส ำหรบักรณีเป็นอำคำรสงูหรอือำคำรขนำด
ใหญ่พเิศษ) 

19) หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้ำฉบบั
จรงิ 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่อ้งยื่นเพิม่เตมิส ำหรบักรณีเป็นอำคำรสงูหรอือำคำรขนำดใหญ่
พเิศษ) 

20) หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิ
ไหม ้
ฉบบัจรงิ 1 ชุดหมำยเหตุ(เอกสำรทีต่อ้งยื่นเพิม่เตมิส ำหรบักรณีเป็นอำคำรสงูหรอือำคำรขนำด
ใหญ่พเิศษ) 



 
 

 

 

21) หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบบ ำบดัน ้ำเสยี
และกำรระบำยน ้ำทิง้ฉบบัจรงิ 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่อ้งยื่นเพิม่เตมิส ำหรบักรณีเป็น
อำคำรสงูหรอือำคำรขนำดใหญ่พเิศษ) 

22) หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบประปำฉบบั
จรงิ 1 ชุดหมำยเหตุ(เอกสำรทีต่อ้งยื่นเพิม่เตมิส ำหรบักรณีเป็นอำคำรสงูหรอือำคำรขนำดใหญ่
พเิศษ) 

23) หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบลฟิตฉ์บบัจรงิ 
1 ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่อ้งยื่นเพิม่เตมิส ำหรบักรณีเป็นอำคำรสงูหรอือำคำรขนำดใหญ่พเิศษ) 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กองช่ำงองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง 0-4258-3133 

www.naleang.go.th 
 

กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(ตัง้ใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชยพ์.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 1. ผูป้ระกอบพำณิชยก์จิตอ้งยื่นขอจดทะเบยีนพำณิชยภ์ำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัเริม่ประกอบ 

กจิกำร (มำตรำ 11) 

 2. ผูป้ระกอบพำณิชยก์จิสำมำรถยื่นจดทะเบยีนพำณิชยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นยื่น

จด 

ทะเบยีนแทนกไ็ด ้

 3. ใหผู้ป้ระกอบพำณิชยก์จิซึง่เป็นเจำ้ของกจิกำรเป็นผูล้งลำยมอืชื่อรบัรองรำยกำรในค ำขอจด

ทะเบยีนและเอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบยีน 

 4. แบบพมิพค์ ำขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรอืหนงัสอืมอบอ ำนำจสำมำรถขอไดจ้ำกพนกังำน 

เจำ้หน้ำทีห่รอืดำวน์โหลดจำก www.dbd.go.th 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนท่ีให้บริกำร 
กองคลงั องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง/ 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดที่



 
 

 

 

ทำงรำชกำรก ำหนด)ตัง้แต่เวลำ 08:30-16:30 น. 
 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 60 นำท ี

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ 
 

1) กำรตรวจสอบเอกสำรนำยทะเบยีนตรวจพจิำรณำเอกสำร/แจง้ผล 30 นำท ี
2) กำรตรวจสอบเอกสำรเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิรบัช ำระค่ำธรรมเนียม 5 นำท ี
3) กำรพจิำรณำนำยทะเบยีนรบัจดทะเบยีน/เจำ้หน้ำทีบ่นัทกึขอ้มลูเขำ้

ระบบ/ 
จดัเตรยีมใบส ำคญักำรจดทะเบยีน/หนงัสอืรบัรอง/ส ำเนำเอกสำรล ำดบั 
ขัน้ตอน ระยะเวลำ 

15 นำท ี
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีตนิำยทะเบยีนตรวจเอกสำรและลงนำม/
มอบใบทะเบยีนพำณิชยใ์หผู้ย้ ื่นค ำขอ 

10 นำท ี
 

  

-41- 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 
1) ค ำขอจดทะเบยีนพำณิชย ์(แบบ ทพ.) ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
2) บตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำ 1 ฉบบั (พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
3) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นส ำเนำ 1 ฉบบั (พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
4) หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแห่งใหญ่โดยใหเ้จำ้ของรำ้นหรอืเจำ้ของ

กรรมสทิธิล์งนำมและใหม้พียำนลงชื่อรบัรองอย่ำงน้อย 1 คน ฉบบัจรงิ 1 ฉบบัหมำยเหตุ (กรณี
ผูป้ระกอบพำณิชยก์จิมไิดเ้ป็นเจำ้บำ้น ) 

5) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ำผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้นหรอืส ำเนำสญัญำเช่ำโดยมี
ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นผูเ้ช่ำหรอืเอกสำรสทิธิอ์ย่ำงอื่นทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วำม
ยนิยอมพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งส ำเนำ 1 ฉบบั หมำยเหตุ (กรณีผูป้ระกอบพำณิชยก์ิจ
มไิดเ้ป็นเจำ้บำ้น ) 

6) แผนทีแ่สดงสถำนทีซ่ึง่ใชป้ระกอบพำณิชยก์จิและสถำนทีส่ ำคญับรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขป
พรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำรฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 



 
 

 

 

7) หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำทฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
8) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มลงนำมรบัรอง 

ส ำเนำถูกตอ้ง 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

 

  

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 
9) ส ำเนำหนงัสอือนุญำตหรอืหนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ ำหน่ำยหรอืใหเ้ช่ำสนิคำ้ดงักล่ำวจำกเจำ้ของ

ลขิสทิธิข์องสนิคำ้ทีข่ำยหรอืใหเ้ช่ำหรอืส ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิตำมประมวลล ำดบั ชื่อเอกสำร 
จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี รษัฎำกรหรอืหลกัฐำนกำรซือ้ขำยจำกต่ำงประเทศ
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งส ำเนำ 1 ฉบบัหมำยเหตุ (ใชใ้นกรณีประกอบพำณิชยก์จิกำร
ขำยหรอืใหเ้ช่ำแผ่นซดีแีถบบนัทกึวดีทิศัน์แผ่นวดีทิศัน์ดวีดีหีรอืแผ่นวดีทีศัน์ระบบดจิทิลั
เฉพำะทีเ่กีย่วกบักำรบนัเทงิ) 

10) หนงัสอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิของแหล่งทีม่ำของเงนิทุนและหลกัฐำนแสดงจ ำนวนเงนิทุนหรอือำจมำ
พบเจำ้หน้ำทีเ่พือ่ท ำบนัทกึถอ้ยค ำเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิของแหล่งทีม่ำของเงนิทุนพรอ้มแสดง
หลกัฐำนแสดงจ ำนวนเงนิทุนกไ็ดฉ้บบัจรงิ 1 ฉบบัหมำยเหตุ (ใชใ้นกรณีประกอบพำณิชย์
กจิกำรคำ้อญัมณีหรอืเครื่องประดบัซึง่ประดบัดว้ยอญัมณี) 

 

 

 

-42- 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีน (ค ำขอละ) 

(หมำยเหตุ: -) 
ค่ำธรรมเนียม 50 บำท 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 
 

3) ค่ำธรรมเนียมเปลีย่นแปลงทะเบยีนพำณิชย ์(ชุดละ) 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
 

4) ค่ำธรรมเนียมยกเลกิจืกำร (ชุดละ) 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
 



 
 

 

 

5) ค่ำธรรมเนียมออกทน/ออกใหม่ (ชุดละ) 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 
 

6) ค่ำธรรมเนียมขอตรวจด ู(ชุดละ) 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) รอ้งเรยีนช่องทำงทีย่ื่นค ำขอ 

กองคลงัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง 
หมำยเลขโทรศพัท ์(0-4258-3133) 
 www.naleang.go.th 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรรบัช ำระภำษีบ ำรงุท้องท่ี 

หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

  พระรำชบญัญตัภิำษบี ำรุงทอ้งที ่พ.ศ. 2508 ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มี

หน้ำทีใ่นกำรรบัช ำระภำษบี ำรุงทอ้งทีโ่ดยมหีลกัเกณฑแ์ล่ะขัน้ตอนดงันี้ 

 1. กำรตดิต่อขอช ำระภำษบี ำรุงทอ้งที่ 

  1.1 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรทีด่นิกรณีผูท้ีเ่ป็นเจำ้ของทีด่นิในวนัที ่1 มกรำคมของปีที่

มกีำรตรีำคำปำนกลำงทีด่นิ 



 
 

 

 

   (1) ผูม้หีน้ำทีเ่สยีภำษหีรอืเจำ้ของทีด่นิยื่นแบบแสดงรำยกำรทีด่นิ (ภบท.5) 

พรอ้มดว้ยหลกัฐำนทีต่อ้งใชต้่อเจำ้พนกังำนประเมนิภำยในเดอืนมกรำคมของปีทีม่กีำรประเมนิรำคำปำน

กลำงของทีด่นิ 

   (2) เจำ้พนกังำนประเมนิจะท ำกำรตรวจสอบและค ำนวณค่ำภำษแีลว้แจง้กำร

ประเมนิใหผู้ม้หีน้ำทีเ่สยีภำษหีรอืเจำ้ของทีด่นิทรำบว่ำจะตอ้งเสยีภำษเีป็นจ ำนวนเท่ำใดภำยในเดอืน

มนีำคม 

   (3) ผูม้หีน้ำทีเ่สยีภำษหีรอืเจำ้ของทีด่นิจะตอ้งเสยีภำษภีำยในเดอืนเมษำยน

ของทุกปีเวน้แต่กรณีไดร้บัใบแจง้กำรประเมนิหลงัเดอืนมนีำคมตอ้งช ำระภำษภีำยใน 30 วนันับแต่วนัที่

ไดร้บัแจง้กำรประเมนิ 

  1.2 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรทีด่นิกรณีเป็นเจำ้ของทีด่นิรำยใหม่หรอืจ ำนวนเน้ือทีด่นิ

เดมิเปลีย่นแปลงไป 

  (1) เจำ้ของทีด่นิยื่นค ำรอ้งตำมแบบภบท.5 หรอืภบท.8 แลว้แต่กรณีพรอ้มดว้ยหลกัฐำน

ต่อเจำ้พนกังำนประเมนิภำยในก ำหนด 30 วนันับแต่วนัไดร้บัโอนหรอืมกีำรเปลีย่นแปลง 

  (2) เมื่อเจำ้หน้ำทีไ่ดร้บัแบบแลว้จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐำน 

  (3) เจำ้พนกังำนประเมนิจะแจง้ใหเ้จำ้ของทีด่นิทรำบว่ำจะตอ้งเสยีภำษใีนปีต่อไปจ ำนวน

เท่ำใด 

 1.3 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรทีด่นิกรณีเปลีย่นแปลงกำรใชท้ีด่นิอนัเป็นเหตุใหก้ำรลดหย่อน

เปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตุอย่ำงอื่นท ำใหอ้ตัรำภำษบี ำรุงทอ้งทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

  (1) เจำ้ของทีด่นิยื่นค ำรอ้งตำมแบบ ภบท.8 พรอ้มดว้ยหลกัฐำนต่อเจำ้พนกังำนประเมนิ

ภำยในก ำหนด 30 วนันบัแต่วนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรใชท้ีด่นิ 

  (2) เมื่อเจำ้หน้ำทีไ่ดร้บัแบบแลว้จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐำน 

  (3) เจำ้พนกังำนประเมนิจะแจง้ใหเ้จำ้ของทีด่นิทรำบว่ำจะตอ้งเสยีภำษใีนปีต่อไปจ ำนวน

เท่ำใด 

  (4) กำรขอช ำระภำษบี ำรุงทอ้งทีใ่นปีถดัไปจำกปีทีม่กีำรประเมนิรำคำปำนกลำงของ

ทีด่นิใหผู้ร้บัประเมนิน ำใบเสรจ็รบัเงนิของปีก่อนพรอ้มกบัเงนิไปช ำระภำยในเดอืนเมษำยนของทุกปี 

 

 2. กรณีเจำ้ของทีด่นิไม่เหน็พอ้งดว้ยกบัรำคำปำนกลำงทีด่นิหรอืเมื่อไดร้บัแจง้กำรประเมนิภำษี

บ ำรุงทอ้งทีแ่ลว้เหน็ว่ำกำรประเมนินัน้ไม่ถูกตอ้งมสีทิธอิุทธรณ์ต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัไดโ้ดยยื่นอุทธรณ์



 
 

 

 

ผ่ำนเจำ้พนกังำนประเมนิภำยใน 30 วนันบัแต่วนัทีป่ระกำศรำคำปำนกลำงทีด่นิหรอืวนัทีไ่ดร้บักำรแจง้

ประเมนิแลว้แต่กรณี 

 3. กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไม่อำจ

แกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/

หลกัฐำนร่วมกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ ื่นค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิหำกผูย้ื่นค ำขอไม่

ด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้บัค ำขอจะด ำเนินกำรคนืค ำขอและเอกสำร

ประกอบกำรพจิำรณำ 

 4. พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะยงัไม่พจิำรณำค ำขอและยงันับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผูย้ื่นค ำขอจะ

ด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยื่นเอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึสองฝ่ำยนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 5. ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคู่มอืเริม่นบัหลงัจำกเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัค ำขอไดต้รวจสอบค ำขอและ

รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนแลว้เหน็ว่ำมคีวำมครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชำชน 

 6. จะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ ื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันับแต่วนัทีพ่จิำรณำแลว้

เสรจ็ 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนท่ีให้บริกำร 
กองคลงั องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง  
อ ำเภอนำแก จงัหวดันครพนม 84170  
โทร.0-4258-3133/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :31 วนั 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร เจำ้ของทรพัยส์นิยื่นแบบแสดง

รำยกำรทรพัยส์นิ (ภบท.5 หรอืภบท.8)เพือ่ใหพ้นกังำน
เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบเอกสำร(หมำยเหตุ: (กองคลงัองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง อ ำเภอนำแก จงัหวดันครพนม) 

1 วนั 
 

2) กำรพิจำรณำ 
พนกังำนเจำ้หน้ำทีพ่จิำรณำตรวจสอบรำยกำรทรพัยส์นิตำม
แบบแสดงรำยกำร (ภบท.5 หรอืภบท.8) และแจง้กำร
ประเมนิภำษใีหเ้จำ้ของทรพัยส์นิด ำเนินกำรช ำระภำษี 

30 วนั 
 



 
 

 

 

(หมำยเหตุ: (กองคลงัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง 
อ ำเภอนำแก 
จงัหวดันครพนม ) 

 

  

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
1) บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

2) ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

3) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิเช่นโฉนดทีด่นิ , น.ส.3 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

4) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีเป็นนิตบิุคคล) 

5) หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 

6) ใบเสรจ็หรอืส ำเนำใบเสรจ็กำรช ำระค่ำภำษบี ำรุงทอ้งทีข่องปีก่อน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
 

  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กองคลงั อบต.นำเลยีง 



 
 

 

 

หมำยเหตุ: (องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง อ ำเภอนำแก จงัหวดันครพนม 48130 
โทร.0-4258-3133) www.naleang.go.th 
 

 

 

 

 

  

กำรรบัช ำระภำษีป้ำย 

หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

  ตำมพระรำชบญัญตัภิำษป้ีำย พ.ศ. 2510 ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีน้ำที่

ในกำรรบัช ำระภำษป้ีำยแสดงชื่อยีห่อ้หรอืเครื่องหมำยทีใ่ชเ้พือ่กำรประกอบกำรคำ้หรอืประกอบกจิกำร

อื่นหรอืโฆษณำกำรคำ้หรอืกจิกำรอื่นเพือ่หำรำยไดโ้ดยมหีลกัเกณฑว์ธิกีำรและเงือ่นไขดงันี้ 

  1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบำลหรอืองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล) ประชำสมัพนัธ์

ขัน้ตอนและวธิกีำรเสยีภำษ ี

  2. แจง้ใหเ้จำ้ของป้ำยทรำบเพือ่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษป้ีำย (ภ.ป. 1) 

  3. เจำ้ของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษป้ีำย (ภ.ป. 1) ภำยในเดอืนมนีำคม 

  4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษป้ีำยและแจง้กำร

ประเมนิภำษป้ีำย (ภ.ป. 3) 

  5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รบัช ำระภำษ ี(เจำ้ของป้ำยช ำระภำษทีนัทหีรอืช ำระภำษี

ภำยในก ำหนดเวลำ) 

  6. กรณีทีเ่จำ้ของป้ำยช ำระภำษเีกนิเวลำทีก่ ำหนด (เกนิ 15 วนันับแต่ไดร้บัแจง้กำร

ประเมนิ) 

ตอ้งช ำระภำษแีละเงนิเพิม่ 

  7. กรณีทีผู่ร้บัประเมนิ (เจำ้ของป้ำย) ไม่พอใจกำรประเมนิสำมำรถอุทธรณ์ต่อผูบ้รหิำร

ทอ้งถิน่ไดภ้ำยใน 30 วนันับแต่ไดร้บัแจง้กำรประเมนิเพื่อใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่ชี้ขำดและแจง้ใหผู้เ้สยีภำษี

ทรำบตำมแบบ (ภ.ป. 

  5) ภำยในระยะเวลำ 60 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ตำมพระรำชบญัญตัภิำษีป้ำยพ.ศ. 
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  8. กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและ

ไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค ำขอและผูย้ื่นค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึสองฝ่ำยและรำยกำร

เอกสำร/หลกัฐำนร่วมกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ ื่นค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิหำกผู้ยื่นค ำขอ

ไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้บัค ำขอจะด ำเนินกำรคนืค ำขอและเอกสำร

ประกอบกำรพจิำรณำ 

  9. พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะยงัไม่พจิำรณำค ำขอและยงัไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้

ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยื่นเอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึสองฝ่ำยนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  10. ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคู่มอืเริม่นบัหลงัจำกเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัค ำขอไดต้รวจสอบค ำ

ขอและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนแลว้ เหน็ว่ำมคีวำมครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชำชน 

  11. หน่วยงำนจะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ ื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันับแต่วนัที่

พจิำรณำแลว้เสรจ็ตำมมำตรำ 10 แห่ง พระรำชบญัญตักิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำต

ของทำงรำชกำรพ.ศ. 2558 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียง 
/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 0-4258-3133 
www.naleang.go.th 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :46 วนั 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้ของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษป้ีำย (ภ.ป. 1) 
เพือ่ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบควำมครบถว้นถูกต้อง
ของเอกสำรหลกัฐำน(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วนั 
(ภำยในเดอืนมนีำคมของทุกปี) 
2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืกองคลงั / องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลนำเลยีง)) 

1 วนั กรมสง่เสรมิกำร 
ปกครองทอ้งถิน่ 
 

2) กำรพิจำรณำ 30 วนั กรมสง่เสรมิกำร 



 
 

 

 

พนกังำนเจำ้หน้ำทีพ่จิำรณำตรวจสอบรำยกำรป้ำยตำม
แบบแสดงรำยกำรภำษป้ีำย (ภ.ป.1) และแจง้กำรประเมนิ
ภำษ ี
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่
ยื่นแสดงรำยกำรภำษป้ีำย (ภ.ป.1) (ตำมพระรำชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองพ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืกองคลงัองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบลนำเลยีง)) 

ปกครองทอ้งถิน่ 

3) กำรพิจำรณำ 
เจำ้ของป้ำยช ำระภำษี 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 15 วนันบัแต่ไดร้บั
แจง้กำรประเมนิ 
(กรณีช ำระเกนิ 15 วนัจะตอ้งช ำระเงนิเพิม่ตำมอตัรำที่
กฎหมำยก ำหนด) 
2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืกองคลงัองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบลนำเลยีง)) 

15 วนั กรมสง่เสรมิกำร 
ปกครองทอ้งถิน่ 
 

 

  

 

  

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
1) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงำนของรฐัพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
 

2) ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
 

3) แผนผงัแสดงสถำนทีต่ ัง้หรอืแสดงป้ำยรำยละเอยีดเกี่ยวกบัป้ำยวนัเดอืนปีทีต่ดิตัง้หรอืแสดง 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 



 
 

 

 

 
4) หลกัฐำนกำรประกอบกจิกำรเช่นส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ส ำเนำทะเบยีนพำณิชยส์ ำเนำ 

ทะเบยีนภำษมีลูค่ำเพิม่ 
ส ำเนำ 1 ชุด 

5) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล (กรณีนิตบิุคคล) พรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

6) ส ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิภำษป้ีำย (ถำ้ม)ี 
ส ำเนำ 1 ชุด 

7) หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1) กองคลงัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง ต ำบลนำเลยีง อ ำเภอนำแก จงัหวดันครพนม 

โทรศพัท ์0-4258-3133 
เวป็ไซต ์www.naleang.go.th 

 

  

 

 

 

 

กำรรบัช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

  พระรำชบญัญตัภิำษโีรงเรอืนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ม ี

หน้ำทีใ่นกำรรบัช ำระภำษโีรงเรอืนและทีด่นิจำกทรพัยส์นิทีเ่ป็นโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรำ้งอย่ำงอื่นๆและ

ทีด่นิทีใ่ชต้่อเนื่องกบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรำ้งอย่ำงอื่นนัน้โดยมหีลกัเกณฑว์ธิกีำรและเงือ่นไขดงันี้ 

  1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบำล/องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล/เมอืงพทัยำ) 

ประชำสมัพนัธข์ ัน้ตอนและวธิกีำรช ำระภำษี 



 
 

 

 

  2. แจง้ใหเ้จำ้ของทรพัยส์นิทรำบเพือ่ยื่นแบบแสดงรำยกำรทรพัยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 

  3. เจำ้ของทรพัยส์นิยื่นแบบแสดงรำยกำรทรพัยส์นิ (ภ.ร.ด.2) ภำยในเดอืนกุมภำพนัธ์ 

  4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรทรพัยส์นิและแจง้กำร

ประเมนิภำษ(ีภ.ร.ด.8) 

  5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รบัช ำระภำษ ี(เจำ้ของทรพัยส์นิช ำระภำษทีนัทหีรอืช ำระ

ภำษ ี

ภำยในก ำหนดเวลำ) 

  6. เจำ้ของทรพัยส์นิด ำเนินกำรช ำระภำษภีำยใน 30 วนันบัแต่ไดร้บัแจง้กำรประเมนิ

กรณีที ่

เจำ้ของทรพัยส์นิช ำระภำษเีกนิเวลำทีก่ ำหนดจะตอ้งช ำระเงนิเพิม่ตำมอตัรำทีก่ฎหมำยก ำหนด 

  7. กรณีทีผู่ร้บัประเมนิ (เจำ้ของทรพัยส์นิ) ไม่พอใจกำรประเมนิสำมำรถอุทธรณ์ต่อ

ผูบ้รหิำร 

ทอ้งถิน่ไดภ้ำยใน 15 วนันับแต่ไดร้บัแจง้กำรประเมนิโดยผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ชีข้ำดและแจง้เจำ้ของทรพัยส์นิ

ทรำบ 

ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัทีเ่จำ้ของทรพัยส์นิยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

  8. กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและ

ไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค ำขอและผูย้ื่นค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึสองฝ่ำยและรำยกำร

เอกสำร/หลกัฐำนร่วมกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ ื่นค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิหำกผูย้ื่นค ำขอ

ไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้บัค ำขอจะด ำเนินกำรคนืค ำขอและเอกสำร

ประกอบกำรพจิำรณำ 

  9. พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะยงัไม่พจิำรณำค ำขอและยงันับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผูย้ื่น

ค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยื่นเอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึสองฝ่ำยนัน้เรยีบรอ้ยแล้ว 

  10. ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคู่มอืเริม่นบัหลงัจำกเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัค ำขอไดต้รวจสอบค ำ

ขอและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนแลว้เหน็ว่ำมคีวำมครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชำชน 

  11.จะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ ื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันับแต่วนัที่

พจิำรณำแลว้เสรจ็ 

 

 

 



 
 

 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนท่ีให้บริกำร 
กองคลงัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง/ตดิต่อ
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :31 วนั 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้ของทรพัยส์นิยื่นแบบแสดงรำยกำรทรพัยส์นิ (ภ.ร.ด.
2) เพือ่ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบเอกสำร 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วนันบัแต่ผูร้บับรกิำรมำยื่น
ค ำขอ 2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืกองคลงัองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง) 

1 วนั กรมสง่เสรมิกำร 
ปกครองทอ้งถิน่ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
พนกังำนเจำ้หน้ำทีพ่จิำรณำตรวจสอบรำยกำรทรพัยส์นิ
ตำมแบบแสดงรำยกำรทรพัยส์นิ (ภ.ร.ด.2) และแจง้กำร
ประเมนิภำษใีหเ้จำ้ของทรพัยส์นิด ำเนินกำรช ำระภำษี 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่
ยื่นแบบแสดงรำยกำรทรพัยส์นิ (ภ.ร.ด.2) (ตำม
พระรำชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองฯ) 2. 
หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืกองคลงัองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบลนำเลยีง) 
 

30 วนั กรมสง่เสรมิกำร 
ปกครองทอ้งถิน่ 

  

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
1) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงำนของรฐัพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
 

2) ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 



 
 

 

 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
 

 

  

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
3) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิโ์รงเรอืนและทีด่นิพรอ้มส ำเนำเช่นโฉนดทีด่นิใบอนุญำตปลูกสรำ้ง 

หนงัสอืสญัญำซือ้ขำยหรอืใหโ้รงเรอืนฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

4) หลกัฐำนกำรประกอบกจิกำรพรอ้มส ำเนำเช่นใบทะเบยีนกำรคำ้ทะเบยีนพำณิชยท์ะเบยีน 
ภำษมีลูค่ำเพิม่หรอืใบอนุญำตประกอบกจิกำรคำ้ของฝ่ำยสิง่แวดลอ้ม สญัญำเช่ำอำคำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

5) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลและงบแสดงฐำนะกำรเงนิ (กรณีนิตบิุคคล) พรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

6) หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
 

  

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
 

1) องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง หมู่ที ่11 ต ำบลนำเลยีง อ ำเภอนำแก จงัหวดันครพนม 
โทรศพัท ์0-4258-3133 เวป็ไซต ์www.naleang.go.th 

 

  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรบัเงินเบีย้ควำมพิกำร 

  หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำตระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงนิเบี้ยควำมพกิำรใหค้นพกิำรขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 ก ำหนดใหภ้ำยในเดอืนพฤศจกิำยนของทุกปี ใหค้นพกิำรลงทะเบยีนและยื่นค ำขอรบั

เงนิเบีย้ควำมพกิำร ในปีงบประมำณถดัไป ณ ทีท่ ำกำรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมภีูมลิ ำเนำหรอื

สถำนทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก ำหนดหลกัเกณฑผ์ูม้สีทิธจิะไดร้บัเงนิเบี้ยควำมพกิำรตอ้งเป็นผูม้ี

คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มดงัต่อไปนี้ 

  1. มสีญัชำตไิทย 

  2. มภีูมลิ ำเนำอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตำมทะเบยีนบำ้น 

  3. มบีตัรประจ ำตวัคนพกิำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิกำรคุณภำพชวีติคนพกิำร 

  4. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ในควำมอุปกำรของสถำนสงเครำะหข์องรฐั 

ในกำรยื่นค ำขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ควำมพกิำรคนพกิำรหรอืผูด้แูลคนพกิำรจะตอ้งแสดงควำมประสงค์

ขอรบัเงนิเบี้ยควำมพกิำรโดยรบัเงนิสดดว้ยตนเองหรอืโอนเงนิเขำ้บญัชเีงนิฝำกธนำคำรในนำมคนพกิำร

หรอืผูด้แูลคนพกิำรผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์ผูอ้นุบำลแลว้แต่กรณีในกรณีทีค่นพกิำรเป็นผูเ้ยำวซ์ึง่มี

ผูแ้ทนโดยชอบคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนไรค้วำมสำมำรถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์หรอืผู้

อนุบำลแลว้แต่กรณียื่นค ำขอแทนโดยแสดงหลกัฐำนกำรเป็นผูแ้ทนดงักล่ำว 

วิธีกำร 

 1. คนพกิำรทีจ่ะมสีทิธริบัเงนิเบีย้ควำมพกิำรในปีงบประมำณถดัไปใหค้นพกิำรหรอืผูด้แูลคน

พกิำรผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์ผูอ้นุบำลแลว้แต่กรณียื่นค ำขอตำมแบบพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่อ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สถำนทีแ่ละภำยในระยะเวลำทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกำศก ำหนด 



 
 

 

 

 2. กรณีคนพกิำรทีไ่ดร้บัเงนิเบีย้ควำมพกิำรจำกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมำณที่

ผ่ำนมำใหถ้อืว่ำเป็นผูไ้ดล้งทะเบยีนและยื่นค ำขอรบัเบีย้ควำมพกิำรตำมระเบยีบน้ีแลว้ 

 3. กรณีคนพกิำรทีม่สีทิธไิดร้บัเบีย้ควำมพกิำรไดย้ำ้ยทีอ่ยู่และยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรบัเงนิเบีย้ 

ควำมพกิำรตอ้งไปแจง้ต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งใหม่ทีต่นยำ้ยไป 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนท่ีให้บริกำร 
กองคลงัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง/ตดิต่อ
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 

  

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นำที 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรบัเบี้ยควำมพกิำรในปีงบประมำณถดัไป
หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจยื่นค ำขอพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนและ
เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบค ำรอ้งขอลงทะเบยีนและเอกสำร
หลกัฐำนประกอบ 
(หมำยเหตุ: 1. ระยะเวลำ : 20 นำท(ีระบุระยะเวลำที่
ใหบ้รกิำรจรงิ)2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืส ำนกังำนปลดั
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง 

20 นำท ี กรมสง่เสรมิกำร 
ปกครองทอ้งถิน่ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบรบัลงทะเบยีนตำมแบบยื่นค ำขอลงทะเบยีนใหผู้ข้อ 
ลงทะเบยีน (หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 10 นำท ี(ระบุ
ระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำรจรงิ) 2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอื
ส ำนกังำนปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง)) 

10 นำท ี กรมสง่เสรมิกำร 
ปกครองทอ้งถิน่ 

  

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 



 
 

 

 

ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
1) บตัรประจ ำตวัคนพกิำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิกำรคุณภำพชวีติคนพกิำรพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี ส ำเนำ 1 ชุด 
2) ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ ฉบบัจรงิ 1 ชุด ส ำเนำ 1 ชุด 
3) สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ควำมพกิำรประสงคข์อรบัเงนิ

เบีย้ยงั 
ชพีผูส้งูอำยุผ่ำนธนำคำร)  
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 

4) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอื่นทีอ่อกโดยหน่วยงำนของรฐัทีม่รีปูถ่ำยพรอ้มส ำเนำของ
ผูด้แูล 
คนพกิำรผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์ผูอ้นุบำลแลว้แต่กรณี (กรณียื่นค ำขอแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

5) สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูด้แูลคนพกิำรผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์ผู้
อนุบำล 
แลว้แต่กรณี (กรณีทีค่นพกิำรเป็นผูเ้ยำวซ์ึง่มผีูแ้ทนโดยชอบคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถหรอืคน
ไร ้
ควำมสำมำรถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์หรอืผูอ้นุบำลแลว้แต่กรณีกำรยื่นค ำขอแทนตอ้ง 
แสดงหลกัฐำนกำรเป็นผูแ้ทนดงักล่ำว) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
 

1) ส ำนกัปลดัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนำเลยีง โทรศพัท ์0-4258-3133  
เวป็ไซต ์www.naleang.go.th 

  

กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุ 

  หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำตระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงนิเบี้ยยงัชพีผูส้งูอำยุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 



 
 

 

 

พ.ศ. 2552 ก ำหนดใหภ้ำยในเดอืนพฤศจกิำยนของทุกปี ใหผู้ท้ีจ่ะมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไปใน

ปีงบประมำณถดัไป และมคีุณสมบตัคิรบถว้นมำลงทะเบยีนและยื่นค ำขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุดว้ย

ตนเองต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมภีูมลิ ำเนำ ณ ส ำนกังำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอื

สถำนทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก ำหนดหลกัเกณฑ์ 

  1. มสีญัชำตไิทย 

  2. มภีูมลิ ำเนำอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตำมทะเบียนบำ้น 

  3. มอีำยุหกสบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไปซึง่ไดล้งทะเบยีนและยื่นค ำขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุ

ต่อ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  4. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัสวสัดกิำรหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนภำครฐัรฐัวสิำหกจิ

หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ผูร้บับ ำนำญเบีย้หวดับ ำนำญพเิศษหรอืเงนิอื่นใดในลกัษณะ

เดยีวกนั ผูส้งูอำยุทีอ่ยู่ในสถำนสงเครำะหข์องรฐัหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูไ้ดร้บัเงนิเดอืน

ค่ำตอบแทนรำยไดป้ระจ ำหรอื 

ผลประโยชน์อย่ำงอื่นทีร่ฐัหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัใหเ้ป็นประจ ำ ยกเวน้ผูพ้กิำรและผูป่้วย

เอดสต์ำม 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจ่ำยเงนิสงเครำะหเ์พือ่กำรยงัชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 

2548 ในกำรยื่นค ำขอรบัลงทะเบยีนรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผูสู้งอำยุผูส้งูอำยุจะตอ้งแสดงควำมประสงคข์อรบั

เงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุโดยวธิใีดวธิหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 

  1. รบัเงนิสดดว้ยตนเองหรอืรบัเงนิสดโดยบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจจำกผูม้สีทิธิ 

  2. โอนเงนิเขำ้บญัชเีงนิฝำกธนำคำรในนำมผูม้สีทิธหิรอืโอนเงนิเขำ้บญัชเีงนิฝำก

ธนำคำรในนำมบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจจำกผูม้สีทิธ ิ

วิธีกำร 

 1. ผูท้ีจ่ะมสีทิธริบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุในปีงบประมำณถดัไป ยื่นค ำขอตำมแบบพรอ้มเอกสำร

หลกัฐำนต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ณ สถำนทีแ่ละภำยในระยะเวลำทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ประกำศก ำหนดดว้ยตนเองหรอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นด ำเนินกำรได้ 

 2. กรณีผูส้งูอำยุทีไ่ดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุจำกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมำณที ่

ผ่ำนมำใหถ้อืว่ำเป็นผูไ้ดล้งทะเบยีนและยื่นค ำขอรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุตำมระเบยีบน้ีแลว้ 

 3. กรณีผูส้งูอำยุทีม่สีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชพียำ้ยทีอ่ยู่และยงัประสงคจ์ะรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุตอ้ง 



 
 

 

 

ไปแจง้ต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งใหม่ทีต่นยำ้ยไป 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนท่ีให้บริกำร 
ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง/ตดิต่อ
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน (หมำยเหตุ: (ระยะเวลำ
เปิดใหบ้รกิำร 1 – 30 พฤศจกิำยนของทุกปี) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นำที 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรบัเบี้ยยงัชพีผูส้งูอำยุในปีงบประมำณ
ถดัไป 
หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจยื่นค ำขอพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนและ 
เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบค ำรอ้งขอลงทะเบยีนและเอกสำร 
หลกัฐำนประกอบ(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 20 นำท ี
(ระบุระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำรจรงิ) 
2. หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคอืส ำนกังำนปลดัองคก์ำร
บรหิำร 
สว่นต ำบลนำเลยีง)) 

20 นำท ี กรมสง่เสรมิกำร 
ปกครองทอ้งถิน่ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบรบัลงทะเบยีนตำมแบบยื่นค ำขอลงทะเบยีนใหผู้ข้อ
ลงทะเบยีนหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ 
: 10 นำท ี(ระบุระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำรจรงิ) 2. หน่วยงำน
ผูร้บัผดิชอบคอืส ำนกังำนปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล
นำเลยีง)) 

10 นำท ี กรมสง่เสรมิกำร 
ปกครองทอ้งถิน่ 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
1) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอื่นทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงำนของรฐัทีม่รีูปถ่ำยพรอ้ม 

ส ำเนำ ฉบบัจรงิ 1 ชุด ส ำเนำ 1 ชุด 
2) ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ ฉบบัจรงิ 1 ชุด ส ำเนำ 1 ชุด 



 
 

 

 

3) สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบั 
เงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุประสงคข์อรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผูส้งูอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
4) หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
5) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอื่นทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงำนของรฐัทีม่รีูปถ่ำยพรอ้ม 

ส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

6) สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณีผูข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพี 
ผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุผ่ำน 
ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี ธนำคำรของผูร้บัมอบอ ำนำจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
 

1) ส ำนกัปลดัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนำเลยีง โทรศพัท ์0-4258-3133  
เวป็ไซต ์www.naleang.go.th 

  

มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนตำมภำรกิจหลกั  

  กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี แนวทำงระเบยีบกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตำมระเบยีกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2548 ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มแีผนพฒันำทอ้งถิน่มี

ระยะเวลำ 4 ปี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันำจงัหวดัทีก่ ำหนดใหม้รีะยะเวลำ 4 ปี กำรจดัเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นแปลงแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี ใหผ้่ำนกระบวนกำรประชำคมทอ้งถิน่เพือ่สรำ้งกระบวนกำรมสีว่น

ร่วมของประชำชน และก ำหนดให ้เทศบำล องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล เมอืงพทัยำ จดัท ำหรอืทบทวน



 
 

 

 

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปีใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเดอืนตุลำคมก่อนปีงบประมำณถดัไป และองคก์ำรบรหิำรสว่น

จงัหวดั ใหจ้ดัท ำหรอืทบทวนแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเดอืนพฤศจกิำยนก่อน

ปีงบประมำณถดัไปเพือ่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สำมำรถประสำนและบูรณำกำรโครงกำรพฒันำที่

เกนิศกัยภำพไวใ้นแผนพฒันำจงัหวดั แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั เพือ่น ำไปจดัท ำค ำขอ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของจงัหวดัต่อไป กรณีทีจ่ะขยำยเวลำกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ ตอ้งมี

เหตุทีจ่ ำเป็นอย่ำงแทจ้รงิและใหค้ ำนึงถงึระยะเวลำในกำรจดัท ำแผนพฒันำจงัหวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำม

ระเบยีบฯ องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนำเลยีง ไดท้ ำขอ้มูลทีไ่ดม้ำปรบัปรุงแผนพฒันำต ำบล 4 ปี เป็น

แนวทำงในกำรพฒันำต ำบล และเป็นเครื่องมอืของผูบ้รหิำรในกำรวำงกรอบกำรท ำงำนกำรพฒันำต ำบล

ต่อไป 

ลกัษณะของแผนพฒันำสำมปี 

  แผนพฒันำสีปี่ เป็นเอกสำรทีม่คีวำมสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 

แสดง 

แนวทำงกำรพฒันำและวตัถุประสงคข์องกำรพฒันำทีช่ดัเจน มโีครงกำร/กจิกรรมกำรพฒันำทีจ่ะ

ด ำเนินกำรเป็นระยะเวลำ 3 ปี และกำรแสดงควำมเชื่อมโยงกบัขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

กล่ำวคอื องคก์ำร 

บรหิำรสว่นต ำบลใชก้ำรวำงแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำเป็นเครื่องมอืในกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี 

เพือ่ทีก่ระบวนกำรจดัท ำงบประมำณเป็นไปดว้ยควำมรอบคอบ และผ่ำนกระบวนกำรมสีว่นร่วมของ

ประชำชน 

วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำแผนส่ีปี 

  1. เพือ่แสดงควำมสมัพนัธเ์ชื่อมโยงและสอดคลอ้งกนัระหว่ำงแผนยุทธศำสตรก์ำร

พฒันำ แผน 4 ปีและกำรจดัท ำงบประมำณประจ ำปี 

  2. เพือ่แสดงแนวทำงกำรพฒันำในช่วงสำมปีทีม่คีวำมสอดคลอ้งและสำมำรถสนองตอบ

ต่อ 

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

  3. เพือ่เป็นกำรจดัเตรยีมโครงกำรพฒันำต่ำง ๆ ใหอ้ยู่ในลกัษณะที่พรอ้มจะบรรจุใน

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และน ำไปปฏบิตัไิดท้นัทเีมื่อไดร้บังบประมำณ 

แผนพฒันำสำมปี มีลกัษณะกว้ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  1. เป็นเอกสำรทีแ่สดงควำมสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 



 
 

 

 

  2. เป็นเอกสำรทีจ่ะแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ กบั

งบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ ำปี 

  3. เป็นเอกสำรทีแ่สดงโครงกำร/ กจิกรรมกำรพฒันำทีจ่ะด ำเนินกำรเป็นหว้งระยะเวลำ 

  4. เป็นเอกสำรทีจ่ะแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำกบั

งบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ ำปี 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

  จำกแผนผงั/ขัน้ตอนกำรจดัท ำแผนสำมปี หลงัจำกทีไ่ดม้กีำรก ำหนดยุทธศำสตรก์ำร

พฒันำและแนวทำงกำรพฒันำในแผนยุทธศำสตรแ์ลว้ กจ็ะตอ้งถงึขัน้ตอนในกำรแปลงสูก่ำรปฏบิตัโิดย

กำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปี ซึง่ไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรจดัท ำเป็นแนวทำงใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

น ำไปด ำเนินกำร 7 ขัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 กำรเตรียมกำรจดัท ำแผน 

  1. หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบกำรจดัท ำ แผนพฒันำควรเขำ้พบผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ เพือ่ชีแ้จง 

วตัถุประสงคค์วำมส ำคญัและควำมจ ำเป็นไปกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปี เพือ่ใหผู้บ้รหิำรทรำบถงึภำรกจิ

ทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรต่อไปนี้ และด ำเนินกำรเสนอโครงกำรจดัท ำแผนพฒันำสีปี่ 

  2. หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบแจง้โครงกำรทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหผู้เ้กีย่วขอ้งทรำบ ไดแ้ก่

คณะกรรมกำร 

พฒันำทอ้งถิน่ คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ หน่วยงำนภำยในขององคก์ร

ปกครองสว่น 

ทอ้งถิน่และประชำชน 

ขัน้ตอนท่ี 2 กำรคดัเลือกยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพฒันำ 

  1. ในขัน้ตอนนี้ คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำ จะสรุปยุทธศำสตรก์ำร

พฒันำ 

และแนวทำงกำรพฒันำจำกแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ พรอ้มทัง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหำควำมตอ้งกำร

ของ 

ทอ้งถิน่ รวมทัง้สรุปยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของจงัหวดั/อ ำเภอ และนโยบำยของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ เพือ่

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

  2. คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่ จดักำรประชุมร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่ 



 
 

 

 

ประชำคมทอ้งถิน่และสว่นรำชกำรทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ร่วมกนัพจิำรณำ โดยในกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีใน

ครัง้แรกใหเ้วทกีำรประชุมร่วมกนัดงักล่ำว คดัเลอืกยุทธศำสตรก์ำรพฒันำแนวทำงทีส่มควรน ำมำใชเ้ป็น

แนวทำงกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปี เพือ่เป็นกรอบในกำรพจิำรณำจดัท ำโครงกำร/กจิกรรมใน

แผนพฒันำสำมปี ต่อไป 

  3. เมื่อไดแ้นวทำงกำรพฒันำแลว้ เวทกีำรประชุมร่วมพจิำรณำว่ำจะมโีครงกำร/กจิกรรม 

อะไรบำ้งทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยของแนวทำงกำรพฒันำทีค่ดัเลอืก

มำใชเ้ป็นกรอบในกำรพฒันำ 

  4. โครงกำร/กจิกรรมทีพ่จิำรณำก ำหนดอำจมเีป็นจ ำนวนมำก ดงันัน้ ในขัน้ตอนน้ีจะต้อง

มกีำรด ำเนินกำร ดงันี้ 

   (1) พจิำรณำควำมเกีย่วเนื่องกนัระหว่ำงยุทธศำสตรห์รอืระหว่ำงแนวทำงกำร

พฒันำ 

   (2) ใหพ้จิำรณำน ำโครงกำร/กจิกรรมจำกแผนชุมชนทีเ่กนิขดีควำมสำมำรถใน

กำรด ำเนินกำรของชุมชนทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศำสตรก์ำรพฒันำในแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำมำ

ประกอบกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปี 

   (3) มกีำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของโครงกำร/กจิกรรม เพื่อทีจ่ะบรรลุใน

แผนพฒันำสำมปีไดอ้ย่ำงเหมำะสม และนอกจำกนัน้ยงัเป็นกำรจดัล ำดบัโครงกำรไวเ้พือ่ท ำแผนพฒันำ

สำมปีในช่วงถดัไปดว้ย 

   (4) เนื่องจำกกจิกรรมทีจ่ะต้องด ำเนินกำรมคีวำมหลำกหลำย ดงันัน้ ในชัน้ของ

กำรพจิำรณำก ำหนดกจิกรรม องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะตอ้งค ำนึงถงึสิง่ต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

    - งบประมำณรำยรบั รำยจ่ำย ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

    - ทรพัยำกรกำรบรหิำรอื่น ๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

    - ภำคกีำรพฒันำทีส่ำมำรถเขำ้มำร่วมด ำเนินกำรหรอืภำรกจิรบัผดิชอบ

กำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ ๆ เมื่อพจิำรณำดำ้นต่ำงๆ ดงักล่ำวแลว้ จะตอ้งแยกประเภทของโครงกำรออก

อย่ำงน้อยสำมประเภท คอื 

   - โครงกำรทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด ำเนินกำรเอง กล่ำวคอื มขีดี

ควำมสำมำรถทัง้ทำงดำ้นก ำลงัเงนิ ก ำลงัคน วสัดุอุปกรณ์ และควำมรูท้ำงดำ้นกำยบรหิำรจดักำรทีจ่ะ

ด ำเนินกำรไดเ้อง 



 
 

 

 

   - โครงกำรทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อุดหนุนใหห้น่วยงำนอื่นด ำเนินกำร 

เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกเป็นงำนทีอ่ยู่ในอ ำนำจหน้ำที ่แต่องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ทีไ่ม่ 

สำมำรถหรอืไม่ประสงคจ์ะด ำเนินกำร จงึมอบใหห้น่วยงำนอื่นด ำเนินกำรแทนโดยกำรตัง้งบประมำณเป็น

เงนิ 

อุดหนุนใหต้ำมระเบยีบวธิกีำรของทำงรำชกำร 

   - โครงกำรทีจ่ะขอรบักำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น ทัง้รำชกำรบรหิำร

สว่นกลำง สว่นภูมภิำครฐัวสิำหกจิ หน่วยงำนอื่นๆ และภำคเอกชน อนัเนื่องมำจำกเป็นโครงกำรขนำด

ใหญ่ หรอืเป็นโครงกำรทีห่น่วยงำนดงักล่ำวเป็นหน่วยปฏบิตั ิและมหีน้ำทีจ่ดับรกิำรสำธำรณะดงักล่ำวอยู่

แลว้ ทัง้นี้ รวมถงึโครงกำรเงนิอุดหนุนเฉพำะกจิ 

ขัน้ตอนท่ี 3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  1. กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู คณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

ด ำเนินกำรส ำรวจและเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีจ่ ำเป็นต่อกำรจดัท ำแผนพฒันำสีปี่ ซึง่นอกจำกจะตอ้งเกบ็

รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐำนทัว่ไปแลว้ ยงัจะตอ้งวเิครำะหว์่ำยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ แนวทำงกำรพฒันำทีเ่ลอืก

ตอ้งกำรขอ้มลูประเภทใดเป็นพเิศษตอ้งกำรขอ้มลูของหว้งเวลำใดและจะเกบ็ขอ้มลูจำกแหล่งใด เพือ่เป็น

ขอ้มลูทีจ่ะน ำมำวเิครำะหแ์นวทำงกำรพฒันำโครงกำร/กจิกรรม ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

  2. กำรวเิครำะหข์อ้มลู 

   ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมหลกั คอื 

   - กำรประเมนิผลกำรพฒันำทีผ่่ำนมำ 

   - กำรคดัเลอืกยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 

   - กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของแนวทำงกำรพฒันำ 

   - กำรตดัสนิใจเลอืกแนวทำงพฒันำในหว้งสำมปี 

โดยมรีำยละเอยีดในแต่ละกจิกรรม ดงันี้ 

  1. กำรประเมนิผลกำรพฒันำทีผ่่ำนมำคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำ

ทอ้งถิน่ สรุปผลกำรพฒันำทีผ่่ำนมำและน ำเสนอทีป่ระชุม ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

ประชำคมทอ้งถิน่ และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประเมนิผลกำรพฒันำทอ้งถิน่ในรอบปีทีผ่่ำนมำ โดย

ประเมนิทัง้ในเชงิประมำณและในเชงิคุณภำพ 

  2. กำรคดัเลอืกยุทธศำสตรก์ำรพฒันำหลงัจำกำรประเมนิผลกำรพฒันำในรอบปีทีผ่่ำน

มำแลว้ ใหท้ีป่ระชุมตำมขอ้ 1 ร่วมกนัคดัเลอืกยุทธศำสตรก์ำรพฒันำในแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 



 
 

 

 

รวมทัง้สอดคลอ้งกบัปัญหำควำมตอ้งกำรของประชำคม/ชุมชนในหว้งระยะเวลำสีปี่ (ในกรณีดงักล่ำวอำจ

คดัเลอืกทุกยุทธศำสตรก์ำรพฒันำมำเป็นกรอบในกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีกไ็ด)้ ในกรณีทีเ่หน็ว่ำมี

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำใดทีย่งัไม่ไดก้ ำหนดไวใ้นยุทธศำสตรก์ำรพฒันำแต่มคีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนทีจ่ะตอ้ง

ก ำหนดขึน้ กอ็ำจก ำหนดขึน้ไดแ้ต่ทัง้นี้ตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึเหตุผลและวตัถุประสงคท์ีม่คีวำมสอดคลอ้งกบั

จุดมุ่งหมำยของกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื และวสิยัทศัน์กำรพฒันำทอ้งถิน่ (และน ำไปปรบัแผนยุทธศำสตรก์ำร

พฒันำต่อไป) 

  3. กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของแนวทำงกำรพฒันำภำยใตยุ้ทธศำสตรจ์ะมแีนวทำงกำร

พฒันำทีห่ลำกหลำย ซึง่ลว้นแลว้แต่มคีวำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรเพือ่บรรลุวตัถุประสงคข์อง

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำทัง้สิน้ แต่มคีวำมส ำคญัจ ำเป็นเร่งด่วนมำกน้อยแตกต่ำงกนั ทีป่ระชุมตำมขอ้ 1 

จะตอ้งร่วมกนัจดัเรยีงล ำดบัควำมส ำคญัของแนวทำงกำรพฒันำ กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัดงักล่ำวไม่ได้

หมำยควำมว่ำแนวทำงกำรพฒันำทุกแนวทำง ไดร้บักำรพจิำรณำแลว้ว่ำตอ้งด ำเนินกำรแต่ในหว้ง

ระยะเวลำสีปี่ของแผนพฒันำสำมปีนัน้ อำจมแีนวทำงทีจ่ ำเป็นตอ้งน ำมำเน้นกำรปฏบิตัวิธิกีำรจดัล ำดบั

ควำมส ำคญั มหีลำยวธิ ีตัง้แต่วธิงีำ่ยๆ คอื ประชุมตกลงกนัหรอือำจใชว้ธิกีำรลงคะแนนคดัเลอืกโดยใช้

บตัรลงคะแนน เพือ่น ำมำรวมคะแนนและจดัล ำดบั วธิกีำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัทีเ่ป็นวทิยำศำสตรอ์ำจใช้

วธิ ีRating Scale หรอืวธิ ีStrategic lssues Graph หรอืวธิอีื่นๆ ซึง่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละ

แห่งสำมำรถเลอืกวธิกีำรปฏบิตัไิดต้ำมควำมเหมำะสม 

  4. กำรตดัสนิใจเลอืกแนวทำงกำรพฒันำในหว้งสีปี่หลงัจำกจดัล ำดบัแนวทำงพฒันำแลว้ 

ทีป่ระชุมจะตอ้งตดัสนิใจว่ำจะน ำแนวทำงกำรพฒันำเหล่ำนัน้มำด ำเนินกำรแต่ในกำรตดัสนิใจเลอืกนัน้ 

ควรจะไดว้เิครำะหถ์งึควำมเป็นไปในทำงปฏบิตั ิเพรำะในกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัอำจใชก้ำรตดัสนิใจ

ของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ดงันัน้เพือ่ทบทวนและยนืยนักำรจดัล ำดบัว่ำมคีวำมเป็นไปไดใ้นทำงปฏบิตัจิรงิ

หรอืไม่ จงึควรน ำแนวทำงกำรพฒันำมำท ำกำรวเิครำะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคอกีครัง้  

ขัน้ตอนท่ี 4 กำรก ำหนดวตัถปุระสงคข์องแนวทำงกำรพฒันำ 

  1. หลงัจำกไดแ้นวทำงกำรพฒันำในช่วงสีปี่แลว้ ใหท้ีป่ระชุมร่วมกนัพจิำรณำคดัเลอืก 

วตัถุประสงคข์องยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ มำจดัท ำเป็นวตัถุประสงคข์องแนวทำงกำรพฒันำ โดยพจิำรณำ

คดัเลอืกวตัถุประสงคข์องยุทธศำสตรก์ำรพฒันำจำกแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำทีส่อดคลอ้งกบัแนว

ทำงกำรพฒันำในช่วงสีปี่โดยน ำวตัถุประสงคด์งักล่ำวมำจดัท ำเป็นวตัถุประสงคข์องแนวทำงกำรพฒันำ

ในช่วงสีปี่ 

ขัน้ตอนที ่5 กำรจดัท ำรำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรมกำรพฒันำคณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำ

แผนพฒันำทอ้งถิน่ พจิำรณำคดัเลอืกโครงกำรทีส่อดคลอ้งกบัแนวทำงกำรพฒันำในช่วงสีปี่ มำจดัท ำ



 
 

 

 

รำยละเอยีดโครงกำร ในดำ้นเป้ำหมำย ผลผลติ ผลลพัธ ์งบประมำณระยะเวลำ ผูร้บัผดิชอบ และตวัชีว้ดั

ควำมส ำเรจ็ โดยเน้นกำรศกึษำรำยละเอยีดของกจิกรรมทีจ่ะด ำเนินกำรในปีแรกของแผนพฒันำสีปี่ 

เพือ่ใหส้ำมำรถน ำไปจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได ้ต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 6 กำรจดัท ำร่ำงแผนพฒันำสำมปี 

  1. คณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ จดัเวทปีระชำคม ซึง่

ประกอบดว้ย 

คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่ ประชำคมทอ้งถิน่ และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เสนอร่ำงแผนพฒันำสีปี่

และรบัฟังควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ แลว้น ำไปปรบัปรุงแผนพฒันำสีปี่ใหส้มบูรณ์ ต่อไป 

  2. คณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่น ำร่ำงแผนพฒันำสีปี่ทีป่รบัปรุง

แลว้ 

เสนอคณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่เพือ่พจิำรณำ 

ขัน้ตอนท่ี 7 กำรอนุมติัและประกำศใช้แผนพฒันำสำมปี 

  1. คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่ร่วมกบัประชำคมทอ้งถิน่ ก ำหนดประเดน็หลกักำร

พฒันำให ้

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธะกจิ และจุดมุ่งหมำยเพือ่กำรพฒันำในแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำรวมทัส้อด

คลอ้งกบัปัญหำ ควำมตอ้งกำรของประชำคมและชุมชน โดยใหน้ ำขอ้มลูพืน้ฐำนในกำรพฒันำจำก

หน่วยงำนต่ำง ๆ และขอ้มลูในแผนชุมชนมำพจิำรณำประกอบกำรจดัท ำแผนพฒันำสีปี่ 

  2. คณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่รวบรวมประเดน็หลกักำร

พฒันำ ปัญหำควำมตอ้งกำร และขอ้มลูน ำมำจดัท ำร่ำงแผนพฒันำสีปี่ แลว้เสนอคณะกรรมกำรพฒันำ

ทอ้งถิน่ 

  3. คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่พจิำรณำร่ำงแผนพฒันำสีปี่เพือ่เสนอผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

  4. ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่พจิำรณำอนุมตัริ่ำงแผนพฒันำสีปี่และประกำศใชแ้ผนพฒันำสีปี่

ส ำหรบั 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่เสนอร่ำงแผนพฒันำสีปี่ต่อสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

เพือ่ใหค้วำมเหน็ชอบก่อนแลว้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่จงึพจิำรณำอนุมตัแิละประกำศใชแ้ผนพฒันำสีปี่ ต่อไป

ประโยชน์ของแผนพฒันำ 3 ปีกำรจดัท ำแผนสีปี่ เป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได้

พจิำรณำอย่ำง 

รอบคอบใหเ้หน็ถงึควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ทีอ่ำจมคีวำมเชื่อมโยง และ

สง่ผลทัง้ในเชงิสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่น ำมำตดัสนิใจ



 
 

 

 

ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและใชท้รพัยำกรกำรบรหิำรของทอ้งถิน่อย่ำงมปีระสทิธภิำพเพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์สำธำรณะสงูสุดทรพัยำกรกำรบรหิำร โดยทัว่ไปประกอบดว้ยเงนิ ทัง้เงนิงบประมำณของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และแหล่งงบประมำณภำยนอกรวมทัง้มำตรกำรกำรประหยดังบประมำณ

รำยจ่ำยดว้ยคน ซึง่หมำยถงึควำมรวมตัง้แต่ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พนกังำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ทุกระดบั ซึง่จะมคีวำมแตกต่ำงหลกัหลำยทัง้ดำ้นควำมรู ้ทกัษะ และทศันคต ิซึง่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่จะตอ้งน ำศกัยภำพก ำลงัคนเหล่ำนัน้มำใช ้รวมทัง้ต้องพฒันำก ำลงัคนเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำร

ท ำงำนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และถำ้พจิำรณำในควำมหมำยอย่ำงกวำ้งและอำจหมำยควำม

รวมถงึประชำชนในทอ้งถิน่ซึง่จะมสีว่นในกำรพฒันำทอ้งถิน่ดว้ย 

วสัดุอุปกรณ์ หมำยถงึ เครื่องจกัร เครื่องมอื รวมทัง้อำคำรสถำนทีท่ีจ่ะสำมำรถน ำมำใช้ในกำรบรหิำร

จดักำรทอ้งถิน่ใหเ้กดิกำรพฒันำสงูสุด โดยมกีำรและใชว้สัดุอุปกรณ์ใหม้คีวำมทนัสมยั เพือ่รองรบั

ควำมกำ้วหน้ำของสงัคมโดยสว่นรวมไดอ้ย่ำงเท่ำทนั และใชว้สัดุอุปกรณ์ดงักล่ำวอย่ำงเตม็ศกัยภำพกำร

บรหิำรจดักำร เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนทรพัยำกรทัง้สำมประกำรข้ำงต้นใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

และมสีภำพกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื กำรบรหิำรจดักำรเป็นศำสตรแ์ละศลิป์ทีต่อ้งศกึษำและน ำไปปฏบิตัิ

อย่ำงต่อเนื่อง 

ระบบติดตำมประเมินผล 

  เนื่องดว้ยกำรตดิตำมและประเมนิผลโครงกำรเป็นหน้ำทีท่ีส่ ำคญัอย่ำงหนึ่งในกำร

ด ำเนินงำน 

พฒันำองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดงันัน้ องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลจ ำเป็นตอ้งท ำหน้ำทีต่ดิตำมและ

ประเมนิผลกำรพฒันำ ส ำหรบักำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ระเบยีบไดก้ ำหนดองคป์ระกอบของกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิน่พ.ศ.2548 หมวด 6 

ขอ้ 28 ไดก้ ำหนดองคป์ระกอบของคณะตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิน่ ซึง่ประกอบดว้ย

สมำชกิสภำทอ้งถิน่ทีส่ภำทอ้งถิน่คดัเลอืกจ ำนวนสำมคน ผูแ้ทนประชำคมทอ้งถิน่ทีป่ระชำคมทอ้งถิน่

คดัเลอืกจ ำนวนสองคน ผูแ้ทนหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิำรทอ้งถิน่คดัเลอืกจ ำนวนสองคน หวัหน้ำ

สว่นกำรบรหิำรทีค่ดัเลอืกกนัเองจ ำนวนสองคน ผูท้รงคุณวุฒทิีผู่บ้รหิำรทอ้งถิน่คดัเลอืกจ ำนวนสองคน 

โดยใหค้ณะกรรมกำรเลอืกคณะกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำทีป่ระธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอกีหนึ่ง

คนท ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรของคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรทัง้หมดใหม้วีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ

สองปีและอำจไดร้บักำรคดัเลอืกอกีไดแ้นวทำงในกำรตดิตำมประเมนิผลแผนพฒันำขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่



 
 

 

 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ้ 29 ไดก้ ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตดิตำมและ

ประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิน่ไว ้ดงันี้ 

  1. ก ำหนดแนวทำงวธิกีำรในกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำ 

  2. ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำ 

  3. แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนเพือ่ช่วยปฏบิตังิำนตำมทีเ่หน็สมควร 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำและแผนพฒันำส่ีปี 

  จุดมุ่งหมำยส ำคญัของกำรประเมนิผลแผนยุทธศำสตรน์ัน้ คอื กำรประเมนิว่ำมกีำรน ำ

แผน 

ยุทธศำสตรไ์ปปฏบิตัอิย่ำงแทจ้รงิเพยีงใด และไดผ้ลเป็นอย่ำงไรเพือ่ทีส่ำมำรถวดัควำมสมัฤทธิผ์ลของ

แผน 

ยุทธศำสตรไ์ด ้ในขณะเดยีวกนักส็ำมำรถเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่ใชเ้ป็นสมมุตฐิำนในกำรจดัท ำแผน

ยุทธศำสตรฉ์บบัต่อไปได ้ดงันัน้กำรทีจ่ะประเมนิผลแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำในภำพรวมไดจ้ ำเป็นตอ้ง

ประเมนิผลกำรปฏบิตัใินแต่ละแนวทำงกำรพฒันำก่อน เพือ่น ำไปสูก่ำรวดัควำมส ำเรจ็ของยุทธศำสตร ์

ซึง่จะแสองใหเ้หน็ไดว้่ำกำรพฒันำเป็นไปในแนวทำงใดบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืและ

ตอบสนองต่อวสิยัทศัน์หรอืไม่ ดงันัน้ในขัน้ตน้องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนกำเลน็ จงึตอ้งตดิตำม

ประเมนิผลแผนพฒันำสำมปีใหไ้ดข้อ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ อนัน ำมำสูบ่ทสรุปทีไ่ม่บดิเบอืนจำกผลกำรปฏบิตัิ

จรงิทีเ่กดิขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

บทท่ี 3 

ระบบกำรป้องกนั/กำรตรวจสอบเพื่อป้องกนักำรละเว้น 

กำรปฏิบติัหน้ำท่ีในภำรกิจหลกั 

.......................................................... 

  ระบบกำรป้องกนั/กำรตรวจสอบเพือ่ป้องกนักำรละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นภำรกจิหลกั

ปัจจุบนัรฐับำลไดม้มีำตรกำรเน้นหนกัเกีย่วกบักำรป้องกนักำรทุจรติและประพฤตมิชิอบในภำครำชกำร

และเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่รวมทัง้ปฏริูประบบบรหิำรรำชกำรโดยกำรปรบัปรุง 

คุณภำพ 

ขำ้รำชกำรในกำรท ำงำนโดยเน้นผลงำน กำรมคีุณภำพ ควำมซื่อสตัยส์ุจรติ กำรมจีติสำนึกในกำร

ใหบ้รกิำร 

ประชำชน ส ำหรบัหน่วยงำนทีม่หีน้ำทีห่ลกัในกำรตรวจสอบกำรทุจรติ เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิส ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นตน้ส ำหรบัค ำว่ำ “ทุจรติ” 

มกีฎหมำยหลำยฉบบัทีก่ ำหนดนิยำมควำมหมำยไว ้เช่น ประมวล กฎหมำยอำญำมำตรำ ๑(๑) “โดย

ทุจรติ” หมำยควำมว่ำเพือ่แสวงหำประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย ส ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น

พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไ้ข

เพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ทุจรติต่อหน้ำที”่ หมำยควำมว่ำ ปฏบิตัหิรอืละเวน้

กำร ปฏบิตัอิย่ำงใดในต ำแหน่งหรอืหน้ำที ่หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้กำรปฏบิตัอิย่ำงใดในพฤตกิำรณ์ทีอ่ำจ

ท ำใหผู้อ้ื่นเชื่อว่ำ มตี ำแหน่งหรอืหน้ำทีท่ ัง้ทีต่นมไิดม้ตี ำแหน่งหรอืหน้ำทีน่ัน้ หรอืใชอ้ ำนำจในต ำแหน่ง

หรอืหน้ำที ่ทัง้นี้ เพือ่แสวงหำประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบส ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นในสว่นของกำรปฏบิตัิ

หน้ำทีร่ำชกำรโดยทุจรติ ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำร พลเรอืนพ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ 

๘๕ (๒) บญัญตัวิ่ำ กำรปฏบิตัหิรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรโดยทุจรติ เป็นกำร กระท ำผดิวนิยั

อย่ำงรำ้ยแรง มโีทษปลดออกหรอืไล่ออก กำรทุจรติตำมพระรำชบญัญตัขิำ้รำชกำรพลเรอืนนัน้ ม ีหลกั

หรอืองคป์ระกอบทีพ่งึพจิำรณำ ๔ ประกำร คอื 

  ๑. มหีน้ำทีร่ำชกำรทีต่อ้งปฏบิตัริำชกำร ผูม้หีน้ำทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ในสถำนทีร่ำชกำร

หรอื นอกสถำนทีร่ำชกำรกไ็ด ้ในกรณีทีไ่ม่มกีฎหมำยบงัคบัไวโ้ดยเฉพำะว่ำตอ้งปฏบิตัใินสถำนที่

รำชกำรและกำรปฏบิตั ิหน้ำทีร่ำชกำรนัน้ไม่จ ำเป็นจะตอ้งปฏบิตัใินวนัและเวลำท ำงำนตำมปกต ิอำจ

ปฏบิตัใินวนัหยุดรำชกำรหรอืนอกเวลำรำชกำรกไ็ด ้กำรพจิำรณำว่ำมหีน้ำทีร่ำชกำรหรอืไม่ มแีนว

พจิำรณำดงันี้ 



 
 

 

 

   ๑.๑ พจิำรณำจำกกฎหมำยหรอืระเบยีบทีก่ ำหนดหน้ำทีไ่วเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร

โดย ระบุว่ำด ำรงต ำแหน่งใดเป็นพนกังำนเจำ้หน้ำทีใ่นเรื่องใด 

   ๑.๒ พจิำรณำจำกมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที ่ก.พ. จดัท ำ 

   ๑.๓ พจิำรณำจำกค ำสัง่หรอืกำรมอบหมำยของผูบ้งัคบับญัชำ 

   ๑.๔ พจิำรณำจำกพฤตนิยั ทีส่มคัรใจเขำ้ผกูพนัตนเอง ยอมรบัเป็นหน้ำที่

รำชกำรทีต่น ตอ้งรบัผดิชอบ เช่น ก.พ. ไดพ้จิำรณำ เรื่องประจ ำแผนกธุรกำรของโรงพยำบำลซึง่ไม่มี

หน้ำทีร่บัสง่เงนิแต่ไดร้บัฝำก เงนิจำกพยำบำลอนำมยัผูม้หีน้ำทีร่บัสง่เงนิ และกำรรบัฝำกเงนินัน้มใิช่รบั

ฝำกเงนิฐำนะสว่นตวั แต่มลีกัษณะเป็น กำรรบัฝำกเป็นทำงรำชกำรเพือ่น ำไปสง่ลงบญัชโีดยไดเ้ซ็นรบั

หลงัใบเสรจ็รบัเงนิว่ำ “ไดร้บัเงนิไปแลว้” เช่นน้ี ก.พ. วนิิจฉยัว่ำประจ ำแผนกผูน้ัน้มหีน้ำทีร่ำชกำรทีต่อ้ง

น ำเงนิสง่ลงบญัช ีเมื่อไม่น ำเงนิสง่ลงบญัชแีละน ำเงนิไปใชส้ว่นตวัถอื เป็นกำรทุจรติต่อหน้ำทีร่ำชกำร 

  ๒. ไดป้ฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรโดยมชิอบหรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรโดยมชิอบ 

“ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร” หมำยควำมว่ำ ไดม้กีำรกระท ำลงไปแลว้ “ละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร” 

หมำยควำมว่ำ มหีน้ำทีร่ำชกำรทีต่อ้งปฏบิตัแิต่ ผูน้ัน้ไม่ปฏบิตัหิรอืงดเวน้ไม่กระท ำกำรตำมหน้ำที ่กำรที่

ไม่ปฏบิตัหิรอืงดเวน้ไม่กระท ำกำรตำมหน้ำทีน่ัน้จะเป็น ควำมผดิฐำนทุจรติต่อหน้ำทีร่ำชกำรกต็่อเมื่อได้

กระท ำโดยเป็นกำรจงใจทีจ่ะไม่ปฏบิตักิำรตำมหน้ำที ่โดยปรำศจำก อ ำนำจหน้ำทีจ่ะอำ้งไดต้ำมกฎหมำย 

กฎ ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั แต่ถำ้เป็นเรื่องปล่อยปละ ละเวน้กย็งัถอืไม่ไดว้่ำ เป็นกำรละเวน้กำรปฏบิตัิ

หน้ำทีร่ำชกำรทีจ่ะเป็นควำมผดิฐำนทุจรติต่อหน้ำทีร่ำชกำรสว่นจะเป็นควำมผดิฐำนใด ตอ้งพจิำรณำ

ขอ้เทจ็จรงิเป็นเรื่องๆไป“มชิอบ” หมำยควำมว่ำ ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบของทำงรำชกำร ค ำสัง่

ของผูบ้งัคบับญัชำ มตขิองคณะรฐัมนตรแีบบธรรมเนียมของรำชกำรหรอืท ำนองคลองธรรม 

  ๓. เพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดป้ระโยชน์ทีม่คิวรได ้“ผูอ้ื่น” หมำยถงึใครกไ็ดท้ีจ่ะไดร้บั

ประโยชน์จำกกำรทีร่ำชกำรผูน้ัน้ปฏบิตั ิหรอืไม่ปฏบิตัหิน้ำที ่โดยมชิอบ “ประโยชน์” หมำยถงึ สิง่ทีไ่ดร้บั

อนัเป็นคุณแก่ผูไ้ดร้บั ซึง่อำจเป็นทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อย่ำง อื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิ เช่น กำรไดร้บับรกิำร 

เป็นตน้ “มคิวรได”้ หมำยถงึ ไม่มสีทิธิโ์ดยชอบธรรมทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ใดๆ ตอบแทนจำกกำรปฏบิตั ิ

หน้ำทีน่ัน้ 

  ๔. โดยมเีจตนำทุจรติ กำรพจิำรณำว่ำกำรกระท ำใดเป็นกำรทุจรติต่อหน้ำทีร่ำชกำร

หรอืไม่นัน้ จะตอ้งพจิำรณำลงไปถงึเจตนำของผูก้ระท ำดว้ยว่ำมเีจตนำทุจรติหรอืมจีติอนัชัว่รำ้ยคดิเป็น

โจร ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรหรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรโดยมุ่งทีจ่ะใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดร้บั

ประโยชน์ทีม่คิวรไดซ้ึง่หำกกำรสอบสวนพจิำรณำไดว้่ำ ขำ้รำชกำรผูอ้ื่นใดกระท ำผดิวนิยัฐำนทุจรติต่อ

หน้ำทีร่ำชกำร คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่๒๑ ธนัวำคม ๒๕๓๖ ว่ำกำรลงโทษผูก้ระท ำผดิวนิยัฐำน



 
 

 

 

ทุจรติต่อหน้ำทีร่ำชกำร ซึง่ควรลงโทษเป็น ไล่ออกจำกรำชกำร กำรน ำเงนิทีทุ่จรติไปแลว้มำคนืหรอืมเีหตุ

อนัควรปรำณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ ตำมนยัหนงัสอืส ำนกัเลขำธกิำรคณะรฐัมนตร ีที ่นร.๐๒๐๕/

ว.๒๓๔ ลงวนัที ่๒๔ ธนัวำคม ๒๕๓๖ รวมทัง้อำจจะถูกยดึทรพัยแ์ละด ำเนินคดอีำญำ เนื่องจำกเป็น

ควำมผดิมลูฐำน ตำมมำตรำ ๓(๕) แห่งพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ.๒๕๔๒ 

และควำมผดิอำญำฐำนเป็นเจำ้พนกังำนปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรโดยมชิอบ เพือ่ใหเ้กดิ ควำม

เสยีหำยแก่ผูห้นึ่งผูใ้ดหรอืปฏบิตัลิะเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยทุจรติ ตำมมำตรำ ๑๕๗ แห่งประมวล

กฎหมำยอำญำ ซึง่ตอ้งระวำงโทษจำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองพนัถงึสองหมื่นบำทหรอื

ทัง้จ ำทัง้ปรบัหำกขำ้รำชกำรผูใ้ดกระท ำผดิวนิยัฐำนทุจรติกจ็ะตอ้งถูกลงโทษไล่ออกสถำนเดยีว รวมทัง้

อำจ จ ำคุกและยดึทรพัย ์ดงันัน้ ขำ้รำชกำรทุกคนควรพงึละเวน้กำรทุจรติต่อหน้ำทีร่ำชกำรโดยเหน็แก่

ประโยชน์ของ ประเทศชำตเิป็นส ำคญั ใหส้มกบักำรเป็นขำ้รำชกำรในพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวั

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง ไดเ้ลง็เหน็ควำมส ำคญัของปัญหำกำรละเวน้กำรปฏบิตังิำนซึง่เป็น

ปัญหำทีท่ ำใหเ้กดิผลกระทบและควำมเสยีหำยต่อพีน้่องประชำชนทัง้ทำงออ้มและทำงตรง ท ำให้

ผลประโยชน์ไม่ตกถงึมอืประชำชนอย่ำงแทจ้รงิ องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง จงึมเีจตนำรมณ์

ร่วมกนัในกำรด ำเนินงำนใหเ้กดิควำมโปร่งใสเป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได ้เพือ่ใหอ้งคก์รเป็น

หน่วยงำนในกำรปฏบิตังิำนตำมภำรกจิใหเ้กดิผล ตำมเป้ำประสงคเ์พือ่ประโยชน์ต่อประชำชนในพืน้ที่

อย่ำงแทจ้รงิควำมส ำเรจ็หรอืลม้เหลวของปฏบิตังิำนตำมภำรกจิใดๆ กต็ำม ขึน้อยู่กบักำรบรหิำรงำน 

กล่ำวคอื กำร 

บรหิำรงำนทีด่จีะช่วยใหก้ำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรมปีระสทิธภิำพ สำมำรถบรรลุตำมวตัถุประสงคใ์น

แต่ละ 

ขัน้ตอนของกำรด ำเนินงำน และในทำงตรงขำ้ม แมว้่ำกำรปฏบิตังิำนตำมภำรกจินัน้ ๆ จะออกแบบไวด้ ี

มคีวำม 

เป็นไปไดท้ำงเทคนิค งบประมำณ และเงือ่นไขอื่นใดในระดบัสงูก็ตำมแต่ถำ้กำรบรหิำรจดักำรไม่ดกีำร

ปฏบิตังิำนตำมภำรกจินัน้กไ็ม่สำมำรถบรรลุตำมวตัถุประสงคไ์ด้  

ระเบียบ/ข้อบงัคบั ท่ีบงัคบัใช้ต่อผู้ท่ีละเว้นกำรปฏิบติัหน้ำท่ี 

  องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลไดก้ ำหนดมำตรฐำนจรยิธรรมอนัเป็นค่ำนิยมหลกั ดงันี้ พระ

รำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกี ำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่ ีพ.ศ.๒๕๔๖ 

  - หมวด ๕ กำรลดขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน มำตรำ ๒๙ ในกำรปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กำรบรกิำรประชำชนหรอืกำรตดิต่อประสำนงำนระหว่ำงสว่นรำชกำรดว้ยกนั ใหส้ว่นรำชกำรแต่ละแห่ง

จดัท ำแผนภูมขิ ัน้ตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรรวมทัง้รำยละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในแต่ละขัน้ตอน



 
 

 

 

เปิดเผยไว ้ณ ทีท่ ำกำรของสว่นรำชกำร และในระบบเครอืขำ่ยสำรสนเทศของสว่นรำชกำร เพือ่ให้

ประชำชนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ตรวจดไูด้ 

  - หมวด ๖ กำรปรบัปรุงภำรกจิของสว่นรำชกำร มำตรำ ๓๓ ใหส้ว่นรำชกำรจดัใหม้กีำร

ทบทวนภำรกจิของตนว่ำภำรกจิใดมคีวำมจ ำเป็นหรอืสมควรทีจ่ะไดด้ ำเนินกำรต่อไปหรอืไม่ โดย

ค ำนึงถงึแผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ นโยบำยของคณะรฐัมนตร ีกำลงัเงนิงบประมำณของประเทศ 

ควำมคุม้ค่ำของภำรกจิและสถำนกำรณ์อื่นประกอบกนั 

  - หมวด ๗ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน

มำตรำ ๓๗ ในกำรปฏบิตัริำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรกิำรประชำชนหรอืตดิต่อประสำนงำนในระหว่ำง

สว่นรำชกำรดว้ยกนั ใหส้ว่นรำชกำรก ำหนดระยะเวลำแลว้เสรจ็ของงำนแต่ละงำนและประกำศให้

ประชำชนและขำ้รำชกำรทรำบเป็นกำรทัว่ไป สว่นรำชกำรใดมไิดก้ ำหนดระยะเวลำแลว้เสรจ็ของงำนใด

และ ก.พ.ร. พจิำรณำเหน็ว่ำงำนนัน้ มลีกัษณะทีส่ำมำรถก ำหนดระยะเวลำแลว้เสรจ็ได ้หรอืสว่นรำชกำร

ไดก้ ำหนดระยะเวลำแลว้เสรจ็ไว ้แต่ ก.พ.ร.เหน็ว่ำเป็นระยะเวลำทีล่่ำชำ้เกนิสมควร ก.พ.ร. จะ

ก ำหนดเวลำแลว้เสรจ็ใหส้ว่นรำชกำรนัน้ตอ้งปฏบิตักิไ็ด ้มำตรำ ๔๒ เพือ่ใหก้ำรปฏบิตัริำชกำรเป็นไป

อย่ำงมปีระสทิธภิำพและเกดิควำมสะดวกรวกเรว็ ใหส้ว่นรำชกำรทีม่อี ำนำจออกกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั

หรอืประกำศ เพือ่ใชบ้งัคบักบัสว่นรำชกำรอื่น มหีน้ำทีต่รวจสอบว่ำกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกำศ

นัน้ เป็นอุปสรรคหรอืก่อใหเ้กดิควำมยุ่งยำก ซ ้ำซอ้น หรอืควำมล่ำชำ้ ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องสว่น

รำชกำรอื่นหรอืไม่ เพือ่ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมำะสมโดยเรว็ต่อไป มำตรำ ๔๓ กำรปฏบิตัิ

รำชกำรในเรื่องใดๆ โดยปกตใิหถ้อืว่ำเป็นเรื่องเปิดเผย เวน้แต่กรณีมคีวำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่เพือ่ประโยชน์

ในกำรรกัษำควำมมัน่คงของประเทศ ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิ กำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยของ

ประชำชน หรอืกำรคุม้ครองสทิธสิว่น บุคคล จงึใหก้ ำหนดเป็นควำมลบัไดเ้ท่ำทีจ่ ำเป็น 

  - หมวด ๘ กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำร มำตรำ ๔๕ นอกจำกกำรจดัใหม้กีำร

ประเมนิผลตำม มำตรำ ๙ (๓) แลว้ ใหส้ว่นรำชกำรจดัใหม้คีณะผูป้ระเมนิอสิระด ำเนินกำรประเมนิผลกำร

ปฏบิตัริำชกำรของสว่นรำชกำรเกีย่วกบัผลสมัฤทธิข์องภำรกจิ คุณภำพกำรใหบ้รกิำร ควำมพงึพอใจของ

ประชำชนผูร้บับรกิำร ควำมคุม้ค่ำในภำรกจิ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และระยะเวลำที ่ก.พ.ร. 

ก ำหนดมำตรำ ๔๗ ในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของขำ้รำชกำรเพือ่ประโยชน์ในกำรบรหิำรงำน

บุคคล ใหส้ว่นรำชกำรประเมนิโดยค ำนึงถงึผลกำรปฏบิตังิำนเฉพำะตวัของขำ้รำชกำรผูน้ัน้ในต ำแหน่งที่

ปฏบิตั ิประโยชน์และผลสมัฤทธิท์ีห่น่วยงำนทีข่ำ้รำชกำรผูน้ัน้สงักดัไดร้บัจำกกำรปฏบิตังิำนของ

ขำ้รำชกำรผูน้ัน้  



 
 

 

 

มำตรฐำนทำงคณุธรรมและจริยธรรม ของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลนำเลียง 

  ๑. พงึด ำรงตนใหต้ัง้มัน่อยู่ในศลีธรรม ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัย ์สุจรติ เสยีสละ 

และมคีวำมรบัผดิชอบ 

  ๒. พงึปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  ๓. พงึใหบ้รกิำรดว้ยควำมเสมอภำค สะดวก รวดเรว็ มอีธัยำศยัไมตร ีโดยยดึประโยชน์

ของประชำชนเป็นหลกั 

  ๔. พงึปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยยดึผลสมัฤทธิข์องงำนอย่ำงคุม้ค่ำ 

  ๕. พงึพฒันำทกัษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และตนเองใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 

มำตรกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียง 

  คณะผูบ้รหิำรและพนกังำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง มเีจตนำรมณ์ร่วมกนัทีจ่ะ

ป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยใหป้ระชำชนมสีว่นร่วมในกำรตรวจสอบ โดยมอีุดมกำรณ์ใน

กำรมุ่งเสรมิสรำ้งคุณภำพในกำรบรกิำรประชำชนอย่ำงมคีุณธรรม และจรยิธรรม ยดึมัน่ในควำม

รบัผดิชอบต่อสงัคม เคำรพศกัดิศ์รแีละคุณค่ำควำมเป็นมนุษย ์สง่เสรมิคนด ีมจีติบรกิำร และด ำเนินชวีติ

พอเพยีง ภำยใตห้ลกัธรรมำภบิำลดงันัน้ องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง จงึขอประกำศเจตนำรมณ์

และควำมมุ่งมัน่ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ดงัต่อไปนี้ ใหค้ณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำฯ 

พนกังำนสว่นต ำบลและพนักงำนจำ้งทุกคนมุ่งเน้นกำรสรำ้งธรรมำภบิำลในกำรบรหิำรงำนหรอื

ปฏบิตังิำน และสง่เสรมิกำรมสีว่นร่วมกบัทุกภำคสว่นในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวงั เพือ่สกดักัน้มใิหเ้กดิกำร

ทุจรติประพฤตมิชิอบได ้

  1. ในกรณีทีม่กีำรกล่ำวหำหรอืพบเหตุอนัควรสงสยัว่ำคณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำฯ 

พนกังำนสว่นต ำบลและพนักงำนจำ้งกระท ำกำรหรอืเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติประพฤตมิชิอบ ทัง้ในฐำนะ

ตวักำร ผูใ้ช ้หรอืผูส้นบัสนุน ใหห้วัหน้ำสว่นรำชกำรและหวัหน้ำหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่

ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ย

หลกัเกณฑว์ธิกีำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ.2546 ประกอบกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรงำนบุคคล โดยใหบ้งัคบัใชม้ำตรกำรทำงวนิัย มำตรกำรทำงปกครอง และ

มำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเรว็ 



 
 

 

 

  2. ในกรณีกำรจดัซือ้จดัจำ้งของสว่นรำชกำรและหน่วยงำนของรฐัใหห้วัหน้ำสว่นรำชกำร

และหวัหน้ำหน่วยงำนของรฐัมหีน้ำทีใ่นกำรควบคุม ก ำกบัดแูล กำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ พ.ศ. 2542 อย่ำงเคร่งครดั 

  3. กรณีทีห่วัหน้ำสว่นรำชกำรหรอืผูบ้งัคบับญัชำปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ 

2 และขอ้ 3 ใหถ้อืเป็นควำมผดิวนิยัหรอืควำมผดิทำงอำญำแลว้แต่กรณี 

  4. ใหอ้งคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีงด ำเนินกำรแสวงหำ รวบรวม และด ำเนินกำรอื่น

ใด เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้เทจ็จรงิและพยำนหลกัฐำนในกำรทีจ่ะทรำบรำยละเอยีดและพสิจูน์เกีย่วกบักำร

ทุจรติในองคก์ร รวมทัง้ตดิตำม เร่งรดัผลกำรด ำเนินงำนตำมขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 และรำยงำนผล

กำรปฏบิตังิำนใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งรบัทรำบ 

ข้อบงัคบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำเลียงว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล

นำเลียง 

  องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง ในฐำนะเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีใ่กลช้ดิกบั

ประชำชนมำกทีสุ่ด โดยมหีน้ำทีใ่นกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรเงนิ กำรคลงั 

งบประมำณ กำรพสัดุกำรจดัเกบ็รำยได ้กำรพฒันำระบบขอ้มลูสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำรงำน พฒันำ

โครงสรำ้งพืน้ฐำนของชุมชน วำงมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน จดับรกิำรสำธำรณะ กำรศกึษำของทอ้งถิน่

กำรบรหิำรงำนบุคคลและพฒันำบุคลำกรรวมทัง้สง่เสรมิใหป้ระชำชนไดม้สีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำนและ

ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ฉะนัน้ เพือ่เป็นกำรสรำ้งจติส ำนึกของ

ขำ้รำชกำรใหส้ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิลมคีวำมโปร่งใสและเป็นธรรม จงึ

สมควรใหม้ขีอ้บงัคบัว่ำดว้ยจรรยำขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีงองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

นำเลยีง จงึไดก้ ำหนดขอ้บงัคบัจรรยำขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำเลยีง เพือ่เป็นกรอบ

มำตรฐำนในกำรประพฤตปิฏบิตัตินของขำ้รำชกำรและพนกังำนจำ้งใหม้คีวำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัิ

หน้ำทีด่ว้ยควำมเป็นธรรม ธ ำรงไวซ้ึง่ศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิูมขิองขำ้รำชกำร อนัจะท ำใหไ้ดร้บักำรยอมรบั

เชื่อถอืและศรทัธำจำกประชำชนทัว่ไปไวด้งันี้ 

  ขอ้ 1 ควำมซื่อสตัย ์และรบัผดิชอบ 

   1.1 ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ 

   1.2 ใชท้รพัยำกรขององคก์รอย่ำงประหยดั และโปร่งใส เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์

สงูสุด 

แก่ทำงรำชกำร 



 
 

 

 

   1.3 ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ก ำลงัควำมรู ้ควำมสำมำรถ โดยค ำนึงถงึประโยชน์

ของทำงรำชกำรเป็นส ำคญั 

   1.4 รบัผดิชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเอง และมุ่งมัน่ แกไ้ขเมื่อเกดิ

ขอ้ผดิพลำด 

  ขอ้ 2 กำรมจีติส ำนึกมุ่งบรกิำรและใหค้ ำปรกึษำ 

   2.1 ใหบ้รกิำรแก่สว่นรำชกำร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และประชำชนอย่ำง

เท่ำเทยีมกนัดว้ยควำมเตม็ใจ 

   2.2 ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง รวดเรว็ 

และครบถว้น 

  ขอ้ 3 กำรมุ่งผลสมัฤทธิข์องงำน 

   3.1 ปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยมุ่งประสทิธภิำพ ประสทิธผิลของงำน เพือ่ใหเ้กดิผลดแีละ

เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 

   3.2 ขยนั อุทศิตน และมุ่งมัน่ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หส้ ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย 

   3.3 ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมสำมคัค ีมนี ้ำใจ เพือ่ใหบ้รรลุภำรกจิของหน่วยงำน 

   3.4 พฒันำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

  ขอ้ 4 กำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นธรรม 

   4.1 ตดัสนิใจบนหลกักำร ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผลเพือ่ควำมยุตธิรรม 

   4.2 ไม่มอีคตใินกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 

  ขอ้ 5 กำรด ำรงชวีติตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

   5.1 วำงแผนกำรด ำรงชวีติอย่ำงมเีป้ำหมำย พรอ้มทีจ่ะเผชญิต่อกำร

เปลีย่นแปลง 

   5.2 ใชจ่้ำยอย่ำงคุม้ค่ำ มเีหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกนิฐำนะของตนเอง 

   5.3 ปฏบิตัติำมหลกัศำสนำ รูจ้กัพึง่ตนเอง และ ลด ละ เลกิอบำยมุข 

  ขอ้ 6 กำรยดึมัน่และยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

   6.1 ยดึมัน่ในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 

   6.2 กลำ้หำญ และยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

   6.3 ปฏบิตัตินตำมหลกัคุณธรรม จรยิธรรม เพือ่เป็นแบบอย่ำงทีด่แีก่ เพือ่น

ขำ้รำชกำรและพนกังำนจำ้ง 

  ขอ้ 7 ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 



 
 

 

 

   7.1 เปิดเผยขอ้มลูข่ำวสำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย 

   7.2 พรอ้มรบักำรตรวจสอบ และรบัผดิชอบต่อผลของกำรตรวจสอบ 

พระรำชบญัญติัข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐  

  ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัขิอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นกำรประเมนิ

ควำมโปร่งใส ของหน่วยงำนของรฐัใน ๓ มติ ิคอื มติกิำรเปิดเผยและกำรตรวจสอบไดม้ติกิำรบรหิำร

จดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ และ มติขิองกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัขิอ้มลูข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 

๒๕๔๐ ในลกัษณะของกำรจดัเตรยีม ควำมพรอ้มดำ้นขอ้มลูขำ่วสำร เอกสำร หลกัฐำนและระดบักำร

ปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพ ซึง่จะเป็นสว่นที ่สนบัสนุนใหห้น่วยงำนภำครฐัไดม้กีำรเตรยีมควำมพรอ้ม

ดำ้นขอ้มลูขำ่วสำรเพือ่รองรบักำรประเมนิผลจำกหน่วยงำน ทีเ่กีย่วขอ้งตำมมำตรฐำนและตวัชีว้ดัควำม

โปร่งใสของหน่วยงำนภำครฐั อนัจะสง่ใหก้ำรพฒันำระบบบรหิำร รำชกำรแผ่นดนิและกำรใชส้ทิธติำม

พระรำชบญัญตัขิอ้มลูขำ่วสำรของ รำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ ของภำครฐัและ ประชำชนเป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิลตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและมคีวำมสอดคลอ้งกบั นโยบำยกำร

บรหิำรของรฐับำลทีต่อ้งกำรสง่เสรมิใหป้ระชำชนมโีอกำสไดร้บัรูข้อ้มลูข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรและ สือ่

สำธำรณะอื่นไดอ้ย่ำงกวำ้งขวำง ถูกตอ้ง เป็นธรรม และรวดเรว็ มำตรฐำนและตวัชีว้ดัควำมโปร่งใส

หน่วยงำนภำครฐั มคีวำมส ำคญั ต่อกำรบรหิำรจดักำรทีม่คีุณค่ำและม ีประสทิธภิำพ โดยเป็น

กระบวนกำรทีห่น่วยงำนภำครฐัไดด้ ำเนินกำรเพือ่ยกระดบัมำตรฐำนกำรปฏิบตังิำนดว้ยควำมซื่อสตัย์

สุจรติสำมำรถเปิดเผยและตรวจสอบไดจ้ำกทุกฝ่ำยรวมทัง้กำรให ้กำรบรกิำรแก่ประชำชนบนพืน้ฐำนของ

ควำมเท่ำเทยีมและมมีำตรฐำนเป็นหน่ึงเดยีวมำตรฐำนและตวัชีว้ดัควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครฐัที่

ก ำหนดภำยใต ้พระรำชบญัญตัขิอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรพ.ศ.๒๕๔๐ มปีระโยชน์ทัง้ต่อภำคประชำชน 

และหน่วยงำนภำครฐั ดงันี้ 

ประโยชน์ต่อภำคประชำชน 

  ๑. ประชำชนไดร้บัควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรรบับรกิำรดำ้นขอ้มลูขำ่วสำรและ

กระบวนกำรท ำงำนอื่นๆจำกเจำ้หน้ำทีแ่ละหน่วยงำนของรฐั 

  ๒. สำมำรถรบัทรำบและเขำ้ถงึขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำรไดอ้ย่ำง ถูกต้องและรวดเรว็ 

  ๓. สำมำรถตรวจสอบขอ้มลูขำ่วสำรและกระบวนกำรท ำงำนของ หน่วยงำนภำครฐัได้ 

  ๔. มคีวำมเขำ้ใจและมแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรจดักำรขอ้มลูสว่นบุคคลและสงัคม 

  ๕. สำมำรถเขำ้ไปมสีว่นร่วมในกำรด ำเนินกำรในกจิกรรมต่ำงๆ ของ หน่วยงำนภำครฐั

โดยเฉพำะกำรใชช้่องทำงผ่ำน พ.ร.บ.ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐  



 
 

 

 

ประโยชน์ต่อหน่วยงำนภำครฐั 

  ๑. มขีอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑใ์นกำรปฏบิตังิำนทีก่ ำหนด ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัขิอ้มลู

ขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ 

  ๒. มแีนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรภำยในองคก์รทีส่อดคลอ้ง กบัควำมโปร่งใสทีแ่สดงให้

เหน็ถงึขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรทีส่ำมำรถเปิดเผยและ ตรวจสอบไดท้ัง้ในเชงิขอ้มลูและกระบวนกำร 

  ๓. มเีกณฑม์ำตรฐำน ตวัชีว้ดั แนวทำงกำรประเมนิผล และสำมำรถใชเ้กณฑม์ำตรฐำน

และตวัชีว้ดัดงักล่ำวเป็นตวัแบบในกำรประเมนิตนเอง ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัขิอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ๔. หน่วยงำนภำครฐัสำมำรถใชเ้กณฑม์ำตรฐำนและตวัชีว้ดัควำม โปร่งใส เป็นแบบ

ประเมนิเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มในกำรรองรบักำรตรวจประเมนิของ หน่วยงำนทีม่อี ำนำจหน้ำทีใ่นกำร

ตรวจประเมนิตำมกฎหมำยหรอืเพือ่กจิกำรอื่น 

  ๕. ไดส้ง่เสรมิใหป้ระชำชนมโีอกำสไดร้บัรูข้อ้มลูข่ำวสำรจำก ทำงรำชกำรและสำมำรถ

พฒันำระบบกลไกใน กำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้ง เป็นธรรม และรวดเรว็ มำตรฐำนและ

ตวัชีว้ดัควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครฐั ประกอบดว้ย เกณฑม์ำตรฐำนมคีวำมครอบคลุมแนวคดิ และ

กระบวนกำรปฏบิตังิำนทีแ่สดงถงึควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครฐั โดยเฉพำะกำรเปิดเผยขอ้มลู

ขำ่วสำร กำรมสีว่นร่วมของประชำชนและกำรตรวจสอบกำรใชอ้ ำนำจรฐัของภำคประชำชนและ

หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง ประกอบดว้ยเกณฑม์ำตรฐำนควำมโปร่งใสกำรสง่เสรมิใหภ้ำคประชำชนเขำ้มำมี

สว่นร่วมในขัน้ตอนและกระบวนกำรบรหิำรจดักำรของ ภำครฐั โดยมตีวัชีว้ดัมำตรฐำนควำมโปร่งใสดำ้น 

กำรบรหิำรงำน ๕ ประกำร ไดแ้ก่ 

  ๑. กำรจดัท ำและเผยแพร่โครงสรำ้งและอ ำนำจหน้ำทีข่องหน่วยงำน 

  ๒. กำรจดัท ำวสิยัทศัน์พนัธกจิและแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีของหน่วยงำน 

  ๓. กำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำน 

  ๔. กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 

  ๕. กำรสง่เสรมิกำรมสีว่นร่วมของประชำชนในกำรบรหิำรจดักำรของหน่วยงำน 

มำตรฐำนและ ตวัชีว้ดัควำมโปร่งใสดำ้นกำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชนมำตรฐำนควำมโปร่งใสดำ้นกำร

ใหบ้รกิำรแก่ประชำชน เป็นมำตรฐำน เกีย่วกบักำรปฏบิตัหิน้ำที ่ของหน่วยงำนภำครฐัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็

ถงึกำรท ำหน้ำทีโ่ดย ควำมซื่อสตัยส์ุจรติไม่มกีำรเลอืกปฏบิตัแิละกำรขจดัขอ้โตแ้ยง้ทีไ่ม่เป็นธรรมโดย

เป็น กำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำรกำรเลอืกใชช้่องทำงกำร ใหบ้รกิำรทีเ่หมำะสมกบั



 
 

 

 

กำรใหบ้รกิำร รวมไปถงึกำรประเมนิควำมพงึพอใจของประชำชน โดยมตีวัชีว้ดั มำตรฐำนควำมโปร่งใส

ดำ้นกำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชน ๖ ประกำร ไดแ้ก่ 

  ๑. กำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในกำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชน 

  ๒. กำรใหบ้รกิำรตำมหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนทีก่ ำหนดไวโ้ดยไม่มกีำรเลอืกปฏบิตัิ 

  ๓. กำรเลอืกใชช้่องทำงกำรใหบ้รกิำรทีเ่หมำะสมกบักำรใหบ้รกิำร 

  ๔. กำรจดัใหม้ชี่องทำงและกลไกในกำรแกไ้ขปัญหำเรื่องรอ้งเรยีนของประชำชน 

  ๕. กำรประเมนิผลควำมพงึพอใจของประชำชนผูร้บับรกิำร 

  ๖. กำรจดัท ำระบบขอ้มลูทำงสถติแิละสรุปผลกำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชน 

ซึง่เป็นกำรสะทอ้นใหเ้หน็ถงึเปิดเผย กำรตรวจสอบไดแ้ละกำรสง่เสรมิกำรเขำ้ถงึขอ้มลูขำ่วสำรของ 

รำชกำรและกำรตรวจสอบกำรใชอ้ ำนำจรฐัของภำคประชำชน ตำมเจตนำรมณ์ ของพระรำชบญัญตัิ

ขอ้มลู ขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐กำรประเมนิกำรประเมนิควำมสมบูรณ์ของขัน้ตอนและกำร

ปฏบิตังิำนของหน่วยงำน โดยพจิำรณำจำกระดบัควำมสมบูรณ์ของขอ้มลูข่ำวสำร และขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครฐัในเชงิคุณภำพทีม่คีวำมกำ้วหน้ำในดำ้นขอ้มลูขำ่วสำร หลกัฐำน และ

ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนทีม่คีุณภำพ มำตรฐำน และประสทิธภิำพทีเ่พิม่ขึน้กำรปฏบิตังิำนทีม่ี

มำตรฐำนและประสทิธภิำพทีเ่พิม่ขึน้ โดยมกีำรวดัค่ำของควำมสมบูรณ์ของกระบวนกำรและขัน้ตอนกำร

ปฏบิตังิำน มมีำตรฐำนควำมโปร่งใสดำ้นกำรตดิตำมและประเมนิผล เป็นมำตรฐำนเกีย่วกบักำรเปิดเผย

ใหเ้หน็ถงึระบบกำรตดิตำมและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยเป็นกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละตวัชีว้ดั

ส ำหรบักำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำน กำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในของ

หน่วยงำน กำรจดัใหม้กีลไกกำรตรวจสอบทัง้ภำยในและภำยนอกทีม่คีวำมเป็นอสิระกำรใหค้วำมรูค้วำม

เขำ้ใจเกีย่วกบั กำรตดิตำมและประเมนิผลและกำรสง่เสรมิกำรมสีว่นร่วมของประชำชนในกำรตดิตำม

และประเมนิผลกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครฐั โดยมตีวัชีว้ดัมำตรฐำนควำมโปร่งใสดำ้นกำรตดิตำม

และประเมนิผล ๕ ประกำร ไดแ้ก่ 

  ๑. กำรจดัท ำหลกัเกณฑแ์ละตวัชีว้ดักำรตดิตำมประเมนิผลกำร ปฏบิตังิำนของ

หน่วยงำน 

  ๒. กำรจดัใหม้รีะบบและกลไกกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีเ่หมำะสม 

  ๓. กำรจดัใหม้รีะบบและกลไกกำรปฏบิตักิำรเพือ่รองรบักำรตรวจ ประเมนิจำก

หน่วยงำน ภำยนอก(External Audit) ทีเ่ป็นอสิระ 

  ๔. กำรสง่เสรมิกำรมสีว่นร่วมของประชำชนในกำรตดิตำมและ ประเมนิผลกำร

ปฏบิตังิำนของหน่วยงำน 



 
 

 

 

   ๕. กำรรำยงำนผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนตำม แผนปฏบิตักิำร

ประจ ำปี มำตรฐำนควำมโปร่งใสดำ้นกำรเปิดเผยและกำรเขำ้ถงึขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร เป็นมำตรฐำน

ในกำรเปิดเผย และกำรสง่เสรมิสทิธกิำรเขำ้ถงึกำรรบัรู ้ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร กำรจดัระบบและ

ช่องทำงกำรเขำ้ถงึขอ้มลูข่ำวสำร กำรพฒันำศกัยภำพของระบบขอ้มลูขำ่วสำรเพือ่กำรบรหิำรควำม

โปร่งใส และกำรจดักำรควำมรูข้องหน่วยงำน ซึง่เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัขิอ้มลูข่ำวสำรของ รำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กลไกกำรตรวจสอบภำยในเป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำมและประเมินผล  

  วธิกีำรประเมนิ พจิำรณำ จำกกำรปฏบิตักิำรตำมแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีของหน่วยงำน

ทีม่คีวำมสอดคลอ้งกบัแผนงำน งบประมำณ ควำมรบัผดิชอบ และ ระยะเวลำตำมทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น

แผนปฏบิตักิำรประจ ำปี และพจิำรณำผลกำรปฏบิตักิำรของหน่วยงำน เกณฑม์ำตรฐำนกำรประเมนิ 

  ๑. มกีำรก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของบุคคลและสว่นงำนภำยในหน่วยงำน ที่

เกีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 

  ๒. มกีำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีภำยใตต้ำมกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนด

ไวใ้นแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 

  ๓. มกีำรประเมนิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องแต่ละสว่นงำนภำยในหน่วยงำน โดยพจิำรณำ

จำกผลกำรน ำแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีของหน่วยงำนไปปฏบิตัใินแต่ละช่วงเวลำหลกัเกณฑใ์นกำรปฏบิตัิ

ของหน่วยงำน หมำยถงึ กำรทีบุ่คลำกรและหน่วยงำนไดม้กีำรใหบ้รกิำร แก่ประชำชนตำมหลกัเกณฑ์

และขัน้ตอนทีก่ ำหนดไวโ้ดยไม่มกีำรเลอืกปฏบิตัซิึง่เป็นกำรใหบ้รกิำรตำมแนวทำงและระบบที่

หลำกหลำย เช่น กำรบรกิำรตำมล ำดบัก่อน-หลงั หรอืกำรใหก้ำรบรกิำรทีเ่หมำะสมกบัภำรกจิและอ ำนำจ

หน้ำทีข่องหน่วยงำน เป็นต้น ทัง้นี้เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก รวดเรว็ ประหยดั และถูกตอ้งแก่

ประชำชนผูม้ำรบับรกิำร 

วิธีกำรประเมิน 

  จำกกำรใหบ้รกิำรตำมหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนทีห่น่วยงำน ก ำหนดไวว้่ำมหีรอืไม่มกีำร

ใหบ้รกิำร ตำมหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนทีก่ ำหนดไวห้รอืไม่ อย่ำงไร และพจิำรณำจำกควำมหลำกหลำยใน

กำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชน เกณฑ ์มำตรฐำนกำรประเมนิ 

  ๑. มกีำรใหก้ำรบรกิำรตำมหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนทีก่ ำหนดไว ้

  ๒. มกีำรใหก้ำรบรกิำรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

  ๓. มกีำรใหบ้รกิำรเรยีงตำมลำดบัก่อน-หลงั 



 
 

 

 

กำรทีห่น่วยงำนไดม้กีำรก ำหนดและด ำเนินกำรเพือ่พฒันำระบบกำรใหคุ้ณ ใหโ้ทษ และกำร จดัท ำ 

กจิกรรมกำรเสรมิสรำ้งขวญัและกำลงัใจในกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน โดยเป็นกำร

ก ำหนด 

รปูแบบและเกณฑ ์มำตรฐำนในกำรพจิำรณำใหโ้ทษแก่บุคลำกรทีก่ระท ำควำมผดิตำมกฎระเบยีบของ 

รำชกำรและจรยิธรรมของหน่วยงำน รวมทัง้กำรสนบัสนุนและใหร้ำงวลัแก่บุคลำกรที ่มคีวำม

ขยนัหมัน่เพยีรในกำรปฏบิตัหิน้ำทีท่ ัง้นี้เพือ่เป็นกำรสง่เสรมิใหบุ้คลำกรม ีขวญักำลงัใจในกำรปฏบิตังิำน

ดว้ยควำมโปร่งใสและยุตธิรรม วธิกีำรประเมนิ พจิำรณำจำกกำรก ำหนดและด ำเนินกำรเพือ่พฒันำระบบ

กำรใหคุ้ณ ใหโ้ทษ และกำรสรำ้งขวญักำลงัใจแก่บุคลำกรในหน่วยงำน และพจิำรณำจำกขัน้ตอนและ

กระบวนกำรพฒันำระบบกำร ใหคุ้ณ/ใหโ้ทษแก่บุคลำกรในหน่วยงำนส ำหรบักำรประเมนิผลกำร

ปฏบิตังิำนของหน่วยงำนในภำพรวม เพือ่ใหม้ตีดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกรภำยใน

หน่วยงำนและเพือ่กำรพฒันำระบบ กำรตดิตำมและประเมนิผลของหน่วยงำน โดยมกีำรก ำหนด

หลกัเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัที ่สะทอ้นใหเ้หน็ประสทิธภิำพ/ผลสมัฤทธิใ์นกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนรวมทัง้

มกีำรก ำหนดวธิกีำรประเมนิผลตำมหลกัเกณฑแ์ละตวัชี้วดัทีก่ ำหนดไว ้และมกีำรเผยแพร่หลกัเกณฑ ์

ตวัชีว้ดั และวธิกีำรประเมนิใหบุ้คลำกร/สำธำรณชนไดร้บัทรำบกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรติดตำม

ประเมินผลกำรทำงำนของหน่วยงำน เกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน 

  ๑. กำรจดัแผนงำน กจิกรรม/โครงกำรสง่เสรมิกำรมสีว่นร่วมของ ประชำชนในกำร

ตดิตำมและประเมนิผลกำรท ำงำนของหน่วยงำน เช่น กำรจดัเวทปีระชำคม/สำธำรณะ 

  ๒. มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรทีม่ำจำกภำคประชำชน เพือ่สง่เสรมิ กำรมสีว่นร่วมของ

ประชำชน ในกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรท ำงำนของหน่วยงำนก ำหนดไวโ้ดยจะตอ้งมกีำรเผยแพร่ผล

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำน ใหเ้ป็นที ่รบัทรำบโดยทัว่ไป  

วิธีกำรประเมิน พิจำรณำจำกกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน 

ตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปีของหน่วยงำน 

  ๑. พจิำรณำจำกช่องทำงในกำรเผยแพร่ผลกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำน 

กำรจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีพรอ้มทัง้วเิครำะหปั์ญหำ

อุปสรรคในกำร ด ำเนินกำรตำม แผนกำรปฏบิตักิำรประจ ำปี 

  ๒. มกีำรเผยแพร่ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนตำมแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีใหเ้ป็นที่

รบัรูข้อง บุคคลทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ทีศู่นยข์อ้มลู ขำ่วสำรของหน่วยงำน และทำงเวบ็ไซต์

ของหน่วยงำน หลกัฐำนประกอบกำรตรวจสอบ/ขอ้มลูทีต่อ้งกำรมำตรกำรควบคุมกำรปฏบิตังิำนกำร

ควบคุม หมำยถงึ กระบวนกำรทีก่ระท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำนไดด้ ำเนินกำรไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้



 
 

 

 

หรอืถำ้จะใหค้วำมหมำยทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึบทบำทของผูค้วบคุมชดัเจนขึน้กห็มำยถงึ กำรบงัคบัใหก้จิกรรม 

ต่ำงๆเป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้จำกควำมหมำยดงักล่ำวจะเหน็ไดว้่ำ เมื่อมกีำรศกึษำผลกำร

ปฏบิตังิำนตำมแผนปรำกฏว่ำไม่เป็นไปตำมทศิทำง กรอบ หรอืขอ้ก ำหนดทีว่ำงไว ้ผูค้วบคุมหรอื

ผูบ้รหิำรจะตอ้งด ำเนินกำรอย่ำง อย่ำงหนึ่งจะแกไ้ขปรบัปรุงใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมแผนดงักล่ำว 

มฉิะนัน้แลว้แผนกจ็ะไม่บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว้ 

กำรควบคมุอ ำนำจแบ่งตำมลกัษณะของส่ิงท่ีถกูควบคมุออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกนั คือ 

  ๑. กำรควบคุมผลกำรปฏบิตังิำน (Product Control) เป็นกำรควบคุมผลผลติของ

โครงกำรเพือ่ จดักำรใหโ้ครงกำรผลติไดป้รมิำณตำมทีก่ ำหนดไวใ้นแผน เรยีกว่ำ กำรควบคุมปรมิำณ 

(Quantity Control) และควบคุมใหผ้ลผลติทีไ่ดม้ลีกัษณะและคุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดไวเ้รยีกว่ำกำร

ควบคุมคุณภำพ (Quality Control) กำรควบคุมในขอ้นี้รวมถงึกำรควบคุมเวลำของโครงกำรดว้ย คอืกำร

ควบคุมใหโ้ครงกำรสำมำรถผลติผลงำนไดป้รมิำณและคุณภำพตำมช่วงเวลำทีก่ ำหนดไว้ 

  ๒. กำรควบคุมบุคลำกร (Personal or Staff Control) เป็นกำรควบคุมพฤตกิรรมกำร 

ปฏบิตังิำนของเจำ้หน้ำทีท่ีป่ฏบิตังิำนโครงกำร โดยควบคุมใหป้ฏบิตังิำนตำมวธิทีีก่ ำหนดไว ้และให้

เป็นไปตำม ก ำหนดกำรโครงกำร ควบคุมและบ ำรุงขวญัพนกังำน ควำมประพฤต ิควำมส ำนึกในหน้ำที่

และควำมรบัผดิชอบ ตลอดจนควบคุมดำ้นควำมปลอดภยัของพนกังำนดว้ย 

  ๓. กำรควบคุมดำ้นกำรเงนิ (Financial Control) ไดแ้ก่ กำรควบคุมกำรใชจ่้ำย (Cost - 

Control) กำรควบคุมทำงดำ้นงบประมำณ (Budget Control) ตลอดจนกำรควบคุมทำงดำ้นบญัชตี่ำงๆ 

ทัง้นี้ เพือ่ใหโ้ครงกำรเสยีค่ำใชจ่้ำยต ่ำสุด และมเีหตุผลเป็นไปดว้ยควำมบรสิุทธิย์ุตธิรรม 

  ๔. กำรควบคุมทรพัยำกรทำงกำยภำพ (Control of Physical Resources) ไดแ้ก่ กำร 

ควบคุมกำรใชจ่้ำยทรพัยำกรประเภทวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื อำคำรและทีด่นิตลอดจนแรงงำนในกำร

เป็นปัจจยั นำเขำ้ของโครงกำรเพือ่ใหเ้กดิกำรประหยดัในกำรใชท้รพัยำกรดงักล่ำว 

  ๕. กำรควบคุมเทคนิควธิกีำรปฏบิตังิำน (Control of Techniques or Procedure) ไดแ้ก่ 

กำรควบคุมก ำกบัดแูลเทคนิคและวธิกีำรปฏบิตังิำนใหถู้กตอ้งตำมหลกัวชิำทีก่ ำหนดไว ้ส ำหรบักำร 

ปฏบิตังิำนประเภทนัน้ๆ โดยจะตอ้งควบคุมทัง้เทคนิควธิทีีม่องเหน็และเขำ้ใจง่ำย เช่น โครงกำรพฒันำ 

สงัคม วฒันธรรม กำรสง่เสรมิประชำธปิไตยหรอืโครงกำรพฒันำชนบท เป็นตน้ควำมส ำคญัของกำร

ตดิตำมและกำรควบคุม 

ควำมส ำคญั ควำมจ ำเป็นและประโยชน์ของกำรตดิตำมและกำรควบคุมนัน้ อำจพจิำรณำได ้จำกประเดน็ 

ต่อไปนี้ 



 
 

 

 

  ๑. เพือ่ใหแ้ผนบรรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ประโยชน์ในขอ้นี้นบัว่ำเป็น

วตัถุประสงคท์ีส่ ำคญัทีสุ่ดของกำรตดิตำมและกำรควบคุมโครงกำร ทัง้นี้เพรำะวตัถุประสงคแ์ละ

เป้ำหมำยถอืเป็นหวัใจส ำคญัของโครงกำร หำกไม่มกีำรยดึเป้ำหมำยและวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัแลว้ เรำก็

ไม่ทรำบว่ำจะทำโครงกำรน้ีไปทำไม เมื่อเป็นเช่นนี้ กำรตดิตำมและควบคุมกำรปฏบิตังิำนต่ำงๆ ทีจ่ะ

ช่วยประคบัประคองใหโ้ครงกำรบรรลุสิง่ทีมุ่่งหวงัดงักล่ำวจงึถอืเป็นกจิกรรมทีส่ ำคญัยิง่ของผูบ้รหิำร

โครงกำร 

  ๒. ช่วยประหยดัเวลำและค่ำใชจ่้ำย ผูบ้รหิำรทีด่จีะตอ้งควบคุมเวลำและค่ำใชจ่้ำยของ

โครงกำร โดยกำรเสนอแนะเทคนิควธิกีำรปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิำพใหซ้ึง่จะสำมำรถลดเวลำและค่ำใชจ่้ำย

ของโครงกำรลงไป ไดม้ำกท ำใหส้ำมำรถนำทรพัยำกรทีล่ดลงไปใชป้ระโยชน์กบัโครงกำรอื่น หรอืเพือ่

วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ได ้

  ๓. ช่วยกระตุน้ จงูใจ และสรำ้งขวญักำลงัใจใหผู้ป้ฏบิตังิำน กำรตดิตำมควบคุมนัน้ไม่ใช่

เป็นกำรจบัผดิเพือ่ลงโทษ แต่เป็นกำรแนะน ำช่วยเหลอืโดยค ำนึงถงึผลส ำเรจ็ของโครงกำรเป็นส ำคญั 

เพรำะฉะนัน้ ผูน้ิเทศงำนและผูค้วบคุมงำนทีด่มีกัจะไดร้บักำรตอ้นรบัจำกผูป้ฏบิตังิำน ท ำใหผู้ป้ฏบิตังิำน

รูส้กึกระตอืรอืรน้ เพรำะมพีีเ่ลีย้งมำช่วยแนะน ำช่วยเหลอือกีแรงหนึ่ง ขวญักำลงัใจทีจ่ะปฏบิตังิำนต่อสูก้บั

ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ กจ็ะมมีำกขึน้ 

  ๔. ช่วยป้องกนัและควำมเสยีหำยรุนแรงทีอ่ำจจะเกดิขึน้ได ้โครงกำรบำงโครงกำรถำ้มี

กำรควบคุมไม่ดพีออำจเป็นสำเหตุใหเ้กดิควำมเสยีหำยใหญ่หลวงได ้และหำกพบควำมเสยีนัน้แต่ตน้

ลกัษณะของเหตุกำรณ์ทีเ่รยีกว่ำ“สำยเกนิแก”้ กจ็ะไม่เกดิขึน้ 

  ๕. ท ำใหพ้บปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้เน่ืองมำจำกโครงกำรนัน้ ทัง้นี้ในขณะทีท่ ำกำรตดิตำม

และควบคุมนัน้ผูบ้รหิำรจะมองเหน็ปัญหำอนัเป็นผลกระทบต่ำงๆ ของโครงกำรหลำยประกำร จงึจะ

สำมำรถจดัหำมำตรกำร ในกำรป้องกนัแกไ้ขไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง เช่น โครงกำรสรำ้งถนนเขำ้ไปในถิน่

ทุรกนัดำร อำจก่อใหเ้กดิปัญหำกำรลกัลอบตดัไมเ้ถื่อนโดยใชถ้นนสำยนัน้เป็นเสน้ทำงขนสง่ เป็นตน้ 

  ๖. ช่วยใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำยไดเ้หน็เป้ำหมำยวตัถุประสงคห์รอืมำตรฐำนของงำนได้

ชดัเจนขึน้ โดยปกตโิครงกำรต่ำงๆ มกัจะก ำหนดวตัถุประสงคห์รอืเป้ำมำยไวอ้ย่ำงหลวม ๆ หรอืใชค้ำที่

ค่อนขำ้งจะเป็นนำมธรรมสงูเช่น คำว่ำพฒันำ ขยำย ปรบัปรุง กระตุน้ ยกระดบั ฯลฯ ซึง่ท ำให้

ผูป้ฏบิตังิำน หรอืแมก้ระทัง่ผูบ้รหิำรมองไม่ เหน็เป้ำหมำยไดช้ดัเจน ไม่อำจปฏบิตังิำนใหบ้รรลุเป้ำหมำย

ทีถู่กตอ้งได ้เมื่อมกีำรตดิตำมและควบคุมโครงกำร จะต้องมกีำรท ำใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยรวมทัง้

มำตรฐำนต่ำงๆ ชดัเจนขึน้ เพือ่จะไดส้ำมำรถเปรยีบเทยีบและท ำกำรควบคุมไดก้ล่ำวโดยสรุปไดว้่ำ กำร

ตดิตำมและกำรควบคุมเป็นเครื่องมอืส ำคญัของกระบวนกำรบรหิำร และกระบวนกำรวำงแผน ท ำใหก้ำร



 
 

 

 

ด ำเนินกำรเป็นไปตำมวตัถุประสงค ์นโยบำยทีก่ ำหนดไวก้ำรตดิตำมและกำรควบคุม นัน้เป็นกจิกรรมที่

เกีย่วเนื่องกนั มกัจะใชค้วบคู่กนัไม่ไดม้กีำรแยกกนัอย่ำงอสิระ กล่ำวคอืเมื่อมกีำรตดิตำมดผูลกำรท ำงำน

ว่ำเป็นอย่ำงไรแลว้ กต็อ้งมกีำรควบคุมเพือ่ปรบัปรุงปฏบิตังิำนดงักล่ำวใหไ้ปสูท่ศิทำงทีต่อ้งกำรและ

ในทำงกลบักนั ใครหรอืหน่วยงำนใดกต็ำมทีจ่ะทำหน้ำทีค่วบคุมกต็อ้งมกีำรตดิตำมก่อนเสมอ มฉิะนัน้ก็

ไม่สำมำรถควบคุมอะไรได ้


