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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
1. จัดให้มี และบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครองดูแล และบารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจาเป็นและ
สมควร
ตามบทบาทภารกิ จ ของส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550
พระราชบั ญ ญั ติ ต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระ
ราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี บ ริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกั บ หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 กาหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เปู า หมายภารกิ จ โดยจั ด ท าคู่ มื อ ก าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตากแดด มี
เปูาประสงค์ในการนามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดาเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดทาแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ
บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด
คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งในการทางานทั้งกับหัวหน้า
งานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดทาขึ้นไว้เพื่อจัดทารายละเอียดของการทางานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบ
และครบถ้วน
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น

 มักจัดทาขึ้นสาหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดสาเร็จของ
องค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจทาให้หน่วยงานต้องให้
ความสาคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทา/กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสาเร็จของการทางานของแต่ละ
งานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การทางานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพื่อใช้มาตรฐาน
การทางาน/จุดสาเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่าง
ชัดแจ้งว่า การทางานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความสาเร็จของการทางานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมทาให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทางานและเปูาหมายการทางานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทางานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร เพื่อให้หัวหน้า
หน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทางานทุกหน้าที่มีจุดวัดความสาเร็จที่แน่นอนเดิ่นชัด
หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ของการจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา
1. การกาหนดจุดสาเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสาเร็จของหน่วยงาน
2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นตาแหน่งงาน
3. เป็นคู่มือในการสอนงาน
4. การกาหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้าซ้อน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน
8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทางานทดแทนกันได้
9. การงานแผนการทางาน และวางแผนกาลังคน
10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานทาให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลาดับความสาคัญของงาน เพื่อกาหนดระยะเวลาทางานได้
12. สามารถกาหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ทาให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทางานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้
14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน
15. สามารถกาหนดงบประมาณและทิศทางการทางานของหน่วยงานได้
16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้
18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกาลังคนของหน่วยงานได้

19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสาหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มตี ่อผู้ปฏิบัตงิ าน
1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทางานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน
6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้
7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ทางานด้วยความสบายใจ
8. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันทาให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพื่อนามารปรับปรุงงานได้
10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ทาให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้
11. มีขั้นตอนในการทางานที่แน่นอน ทาให้การทางานได้ง่ายขึ้น
12. รู้จักวางแผนการทางานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย
13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทางานให้การประสานงานง่ายขึ้น
16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝุายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น
17. สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง
18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ
19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทาอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น
20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองทาอยู่นั้นสาคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ
ความหมายองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจั ดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตาบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
(ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งสิ้น 5,335 แห่ง)

รูปแบบองค์การ
องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหกคน และ
ในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่บ้านละสามคน
2. องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหาร
กฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน ซึ่งเรียกว่า
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น

อานาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา 67 ดังนี้
- จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก
- การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
- คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้
- ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- ให้มีและบารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
- ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- การท่องเที่ยว
- การผังเมือง
อานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 กาหนดให้ อบต.มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่องอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา 66 กาหนดให้ "องค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตน เพื่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชี พ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การศึ ก ษาอบรม ศิ ล ปะจารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และอื่ น ๆ ) ซึ่ ง ปรากฏอยู่ ใ น
บทบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารตาบล พ.ศ.2537 โดยกาหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องทา และอาจทา
1. องค์การบริ หารส่ว นตาบล (อบต.) มีอานาจหน้าที่ในการพัฒ นาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(มาตรา 67)
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
(7) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14
และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ตามลาดับ)
3. องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) อาจทาให้เขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า

(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะนามาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้
ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่
และการสั่งการสามารถทาได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิ บัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ
เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยงานใน
ส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กาหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทาให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเปูาหมายการ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อนาไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้รวมกันกาหนดไว้เพื่อคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่สาคัญ
ยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนทาให้การพัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุ คคลในองค์การ นับตั้งแต่การสรรหา
บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน
ทั้งนี้เพื่อให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ า วมาปฏิ บั ติ ง านนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า งเครื่ อ งมื อ ส าคั ญ คื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์การนาไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การพั ฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้ว การที่จะทาให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์การมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมา
ใช้ ใ นการพิ จ ารณาประเมิ น ผล ซึ่ ง หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ที่ ต้ อ งใช้ ก็ คื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance
Standard) ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การ
ต้องทาการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้กาหนดไว้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สาหรับคาว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่า
เป็ นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ ในระดับ ที่ผู้ป ฏิบัติงานส่ว นใหญ่ทาได้ การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็น
ลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
กาหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้ว ยกัน อาทิ ด้านปริ มาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจ
ออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อให้การทางานของส่ วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมาย ได้ผ ลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกาหนดเวลานัดหมาย มี การทางานปลอดภัยเพื่อการบรรลุข้อกาหนดที่
สาคัญของกระบวนการ
ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ด้านประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่ว ยให้ ผู้ ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ทาได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้
2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่ง ทาให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึ กท้ าทายผู้ ปฏิบัติงานที่มุ่ง ความสาเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องกาหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทาให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
และพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ม
ผลผลิต
4. ด้ า นการควบคุ ม งานมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านเป็ น เครื่ อ งที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใช้ ค วบคุ ม การ
ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอานาจหน้าที่และส่งผ่านคาสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถดาเนินงานตาม
แผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น
5. ด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านช่ ว ยให้ ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบ ผล
การปฏิบัติงานที่ทาได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได้ดี
ขึ้น
ขั้นตอนการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. เลือกงานหลักของแต่ละตาแหน่งมาทาการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบด้วย
2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อกาหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากตาแหน่ง นั้น ไม่
ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ

3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน
4. ชี้แจงและทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กาหนดไว้
5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่กาหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักกาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้
1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการกาหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้
เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถกาหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได้
2. คุณภาพของงาน เป็นการกาหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่
มักกาหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร
3. ลั กษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตาแหน่งไม่ส ามารถกาหนดมาตรฐานด้ว ย
คุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ
ดังนั้น การกาหนดลั กษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติ งานจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ
องค์การและขวัญกาลั งใจของเพื่อนร่ ว มงานอย่างไรก็ตาม เพื่อให้ การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติ งานส าหรับ
ตาแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ป ฏิบัติงาน ผู้ทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญบางประการนั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายสามารถยอมรับได้
โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติได้ตามที่กาหนดไว้ ลักษณะงานที่กาหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจานวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่น
ๆ ที่สามารถวัดได้มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้าย
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงาน
ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรื
อนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ปฏิบัติงาน

โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลมีส ภาตาบลอยู่ในระดับสู งสุ ดเป็นผู้ กาหนดนโยบายและกากับดูแ ล
กรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลและมี
พนักงานประจาที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทางานประจาวันโดยมีปลั ดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหัวหน้า
งานบริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จาเป็นตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอยู่ เช่น
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง

- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่วนสวัสดิการสังคม

โครงสร้างสานักงานปลัด
สานักงานปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

งานกิจการสภา อบต.

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

งานบริหารงาน
บุคคล

งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานเสริมการเกษตร

สานักงานปลัด
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดทาร่างข้อบัญญัติและ
ข้อบังคับตาบล การประชุมสภา การจัดทาระเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างการเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่าง ๆ งาน
ส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คาปรึกษาในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด การดาเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งงานหลักภายในออกเป็น 7 งาน คือ
1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความผิดชอบ ดังนี้
- งานสารบรรณ
- งานตรวจสอบภายใน
- งานบริหารงานบุคคล
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

- งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
- งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
- รายงานการประชุมสภา อบต.
- งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจาสภา อบต.
- รายงานประชุมพลังมวลชนอื่น ๆ
- งานอานวยการและประสานราชการ
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
- งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
- งานข้อมูลการเลือกตั้ง
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
- งานคุ้มครองและบารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
- งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ
- งานโครงการอินเตอร์เน็ตตาบล
- งานประสานโครงการฝึกอบรม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
- งานการดาเนินการทางคดี และศาลปกครอง
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
- งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
- งานให้คาปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
- งานสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยราชการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานอานวยการ
- งานปูองกันสาธารณภัย

- งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
- งานกู้ภัย
5. งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจาสภา อบต.
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
- งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
6. งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานการวางแผนอัตรากาลังคน
- งานการสรรหาบุคลากร
- งานการเลื่อนตาแหน่ง/แต่งตั้ง
- งานการพัฒนาบุคลากร
- งานระบบสวัสดิการ
- งานระบบจริยธรรมและวินัย
7. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงสร้างกองคลัง
กองคลัง

งานการเงินและ
บัญชี

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้

งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ

กองคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การ
หักภาษีเงินได้และนาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานจัดทางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน
หนี้สิน งบโครง เงินสะสม งานจัดทาบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ - รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และ
พัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทา/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินใน
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานหลักภายใน
ออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย
1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจาปี
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่น ๆ
- งานพัฒนาปรับปรุงรายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการค้า
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี
- งานการนาส่งเงินรายได้
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม
และการบารุงรักษา)
- งานการจัดทาบัญชีและทะเบียนพัสดุ
- งานการเก็บเอกสารสาคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างกองช่าง
กองช่าง

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร

งานประสาน
สาธารณูปโภค

งานผังเมือง

กองช่าง
มีห น้ าที่ความรับ ผิ ดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดทาข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้า งและซ่อมบารุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุม
การบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัส ดุ อุปกรณ์
อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยมีการแบ่งงานหลักภายในประกอบด้วย
1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานก่อสร้างและบูรณาการ
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานธุรการประจาส่วนโยธา
- งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานจัดทาบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม

- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้า
- งานจัดตกแต่งสถานที่
4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตาราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย
การวางโครงการ สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษาเพื่อนาไปประกอบการพิจารณา กาหนดนโยบาย
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง และ
แบ่งงานหลักภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้ คือ
1. งานบริหารงานการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
- งานสันทนาการ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
กระบวนงาน : การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังแสง
แนวทางระเบียบการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พ.ศ.2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดาเนินการวางแผนพัฒนา โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาตาบล 3 ปี เป็นประจาทุกปี ซึ่งการปรับปรุงแผนจะต้องนาข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบล ปัญหาความต้องการท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อาเภอ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนามาเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่ อให้ เป็ นไปตามระเบี ย บฯ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลตากแดดได้ ท าข้ อมู ล ที่ ได้มาปรั บปรุ ง
แผนพัฒนาตาบล 3 ปี เป็นแนวทางในการพัฒนาตาบลเขาเขน และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวางกรอบการ
ทางานการพัฒนาตาบลต่อไป
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดง
แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็น
ระยะเวลา 3 ปี และการแสดงความเชื่อมโยงกับข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลใช้การวางแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อที่
กระบวนการจัดทางบประมาณเป็น ไปด้วยความรอบคอบ และผ่ านกระบวนการมีส่ วนร่วมของประชาชน ตาม
จุดประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนสามปี
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน 3 ปี
และการจัดทางบประมาณประจาปี
2. เพื่ อ แสดงแนวทางการพัฒ นาในช่ ว งสามปี ที่มี ค วามสอดคล้ อ งและสามารถสนองตอบต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็ น เอกสารที่จ ะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา กับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลา
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

สรุปความเชื่อมโยง
แผนพัฒนาระดับต่างๆ กับ แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณท้องถิ่น

ปัจจัยนาเข้า
• แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
• นโยบายของรัฐบาล/
แผนการบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน
• ยุทธศาสตร์กลุม่
จังหวัด/
จังหวัด/อาเภอ
• นโยบายผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น
• ภารกิจตามอานาจ
หน้าที่
• ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน/แผน
ชุมชน
• ข้อมูล

แผน
ยุทธศาสตร์

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์
แนวทางการ
พัฒนา

แผน
พัฒนา
สามปี

หมวด
โครงการ
รายจ่าย
กิจกรรม ต่างๆ

งบประมาณ
รายจ่าย

อปท.

แผนการ
ดาเนิ นงาน
(ปฏิทิน
การ
ทางาน)

Work Flow กระบวนงาน
การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทางาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อน หลัง ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยทาความเข้าใจกระบวนการทางานที่ง่ายขึ้น
และแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา

ประชาคม
รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
ความต้องการจาก
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทาประชาคมระดับ
ตาบล

ก.พ. - มี.ค.

มี.ค. - พ.ค.
N
Ye

จัดทาร่างแผนฯ

ประชุม คกก.จัดทาแผน/
คกก.สนับสนุนแผนฯ

พ.ค. - มิ.ย.

N

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ
ประกาศใช้
ความหมายสัญลักษณ์
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนงาน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

พ.ค. - มิ.ย.
Y
มิ.ย.
มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝุาย)
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านั ก งานปลั ด /ปลั ด ฯ/
จนท.ส านั ก งานปลั ด ฯ/
ค ก ก . จั ด ท า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สานักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดทาแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สานักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.สานักงาน
ปลัดฯ
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สานักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.สานักงานปลัดฯ/
คกก.จัดทาแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สานักงานปลัด/ปลัดฯ/
สภาฯ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

1. ประชาคมหมู่บ้าน
2. รวบรวมนาข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากากรประชาคมหมู่บ้านเพื่อประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต.
3. ประชาคมระดับตาบล
4. เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้ความเห็นชอบ
5. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
6. รายงานอาเภอ จังหวัด กระทรวงทราบ
7. ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาตาบล
8. ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่งบประมาณจัดทาเป็นข้อบัญญัติ
9. เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้ความเห็นชอบ
10. นายอาเภออนุมัติ
11. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ
12. ฝ่ายบริหารจัดการบริหารโครงการ
-จัดทาเอง
- สนับสนุนงบประมาณ
13. ประชาชนติดตามโครงการต่าง ๆ
- ตรวจสอบงบประมาณ
- เสนอโครงการ

