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ของเทศบาลต าบลสันทราย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลจะสมบูรณ์
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นอกจากนี ้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่ จะ
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง     ในท้องถิ่น และเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

คณะท างานจึงได้จัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์ขึ้น เพ่ือให้พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
สมควร และจะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
  จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3
เรื่อง อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล มาตรา 50 เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท า        
ในเขตเทศบาลต าบล 

1. จัดให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา 
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6. ให้มีและบ ารุงสถาน 
7. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น

และสมควร 
ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0892.4/ว 435 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ โดยจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีเป้าประสงค์ในการน ามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือ
โครงการนั้นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างานทั้งกับหัวหน้า
งานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดท าขึ้นไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบ
และครบถ้วน 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
 มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
 
 



วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดส าเร็จ

ขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจท าให้หน่วยงานต้องให้
ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของแต่ละ 
งานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้มาตรฐาน      
การท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 

3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่าง 
ชัดแจ้งว่า การท างานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมท าให้
ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเป้าหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพ่ือให้หัวหน้า
หน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัดความส าเร็จที่แน่นอน
เด่นชัดหัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำคูม่ือกำรปฏิบัติงำน 
ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชำ 
1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 
2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน 
3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 
4. การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
9. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 
10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 
11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือก าหนดระยะเวลาท างานได้ 
12. สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น 
13. ท าให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ 
14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
15. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 
16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
17. เป็นการศึกษาและเตรียมการในการขยายงานของหน่วยงาน 
18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 
19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 
 

 



ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อผู้ปฏิบัติงำน 
1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
7. เข้าใจหัวหน้างานมากข้ึน ท างานด้วยความสบายใจ 
8. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพ่ือน ามารปรับปรุงงานได้ 
10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
11. มีข้ันตอนในการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายขึ้น 
12. รู้จักวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย 
13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายขึ้น 
16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากข้ึน 
17. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 
18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร เข้าใจกันและกันมากข้ึน 
20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 

ควำมหมำยเทศบำลต ำบล 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลต าบลมีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาล

หรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลต าบลกระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะ
ท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
เทศบาลต าบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบ ด้วยสมาชิก
จ านวน 12 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล 

รูปแบบองค์กำร 
เทศบาลต าบล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
1. สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนั้น 
2. เทศบาลต าบลมีนายกเทศมนตรี หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 

 
 



กำรบริหำร 
  ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีหนึ่งคน และให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน ซึ่งเรียกว่า ผู้บริหารของเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบล 
เทศบาลต าบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) 

1. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 50 ดังนี้ 
(๑.1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(1.2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(1.3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
(1.4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(1.5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(1.6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(1.7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(1.8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(1.9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

2. มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขตเทศบาล ตามมาตรา 51 ดังนี้ 
(2.๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา 
(2.๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(2.๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(2.๔) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน 
(2.๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(2.๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(2.๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(2.๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(2.๙) เทศพาณิชย์ 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542 ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 



8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13. การให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14.การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏกิูล และน้ าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ 
24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓๑ กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 

บทบำทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 เรื่องหน้าที่ของเทศบาลต าบล มาตรา 50 

ก าหนดให ้"เทศบาลต าบลมีหน้าที่ในการด าเนินการพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของเทศบาล เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่
จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ตน เพ่ือการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 



ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของเทศบาล จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพการ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยก าหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องท า และอาจท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ 

สภำพทั่วไปและลักษณะที่ตั้ง 
   “เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์” เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยได้รับการจัดตั้งจาก “องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์”
เป็น “เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 
และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย เพ่ือบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
โทรศัพท์ 0 3544 0591 โทรสาร 0 35440 592 ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองสุพรรณบุรีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 
8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 41.275 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,796.875 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลไร่รถ  อ าเภอดอนเจดีย์ 
   ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ต าบลดอนโพธิ์ทอง , ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลโพธิ์พระยา,ต าบลพิหารแดง,ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลตลิ่งชัน ,ต าบลสนามคลี ,ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลบ้านโพธิ์ เป็นที่ราบลุ่มและมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดอนอยู่ทั่ว        
ทัง้ต าบล มีแหล่งน้ าธรรมชาติ คือ คลองพันต าลึง ซึ่งไหลผ่านหมู่ที่  1 ,2 ,3 ,7 และหมู่ที่ 8 มีบึงบ้านโพธิ์เป็นบึง
น้ าขนาดใหญ่เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 

 ลักษณะภูมิอำกำศ 
   สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น แบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่ 
     ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมฝ่ายใต้พัดผ่านตั้งแต่กลางเดือน
กุมภาพันธ์    ถึงกลางเดือนเมษายน 
     ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม 
     ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์  
 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายและดินเหนียว  พ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท า
การเกษตรและท านา 
 
 



 ลักษณะของแหล่งน้ ำ   
     แหล่งน้ ำธรรมชำติ   
    - บึง, หนอง และอ่ืนๆ  จ านวน    4 แห่ง 
     แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
    - บ่อน้ าตื้น   จ านวน  29 แห่ง 
    - บ่อโยก    จ านวน  14 แห่ง 
    - บ่อบาดาลสาธารณะ  จ านวน    9 แห่ง 
    - ประปาหมู่บ้าน    จ านวน    7 แห่ง 
    - สระน้ าสาธารณะ  จ านวน    2 แห่ง 
    - คลองชลประทาน  จ านวน    4 แห่ง 

ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง  
  เขตกำรปกครอง  
    เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน และมีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบล      
บ้านโพธิ์เต็มพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
    หมู่ที่ 1 บ้ำนโพธิ์ท่ำทรำย นายวีระ เศรษฐพานิช ก านันต าบลบ้านโพธิ์ 
     นายเจียก จันทร์ค าทรัพย์ สารวัตรก านัน 
     นายสุชาติ พุ่มกระจ่าง สารวัตรก านัน 
     นายเอกรัตน์  สืบเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
     นายจ านงค์   แก่นเชื้อชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
    หมู่ที่ 2 บ้ำนโพธิ์ตะวันตก นายอภิรักษ์ ช่วงทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
     นายณัฐพล นุชพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
     นางปัตนี จ่าพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
    หมู่ที่ 3 บ้ำนโพธิ์ตะวันออก นายจ ารักษ์ สุพรรณโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
     นายสุฑล สังข์พิชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
     นายวิมล คงเปีย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
    หมู่ที่ 4 บ้ำนลุ่มบัว นายณรงค์ มาศวสุพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
     นายสุภวัสส์ คงมีพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
     นายวิเชียร สีฉ่ าพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
    หมู่ที่ 5 บ้ำนบึงหมู่เก่ำ นายสุชาติ   ศรีสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
     นายโสภณ ศรีสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
     นายวิโรจน์ กลิ่นปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
 
 



    หมู่ที่ 6 บ้ำนบึงหมู่ใหม่ นายเฉลิม นิ่มนวล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
     นายปราโมทย์ มรรยาวุฒิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
     นายบุญส่ง นาคปานวงษ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
    หมู่ที่ 7 บ้ำนลำดตำนวล นายองอาจ พลายแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
     นายประทวน เอ่ียมกล้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
     นางบุญชู ยืนยงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
    หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองหม้อแกง นายสมบัติ พันธุ์แตง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
     นายจักรพันธ์ ลิ้มจิตรสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
     นางวิภา ปิติปัญญาวงษ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
    หมู่ที่ 9 บ้ำนศีรษะเกษ นายบุญทรง จ าปาเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
     นายทนงศักดิ ์ บุญเติมเต็ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
     นายประทุม อินทร์บุญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์  โดยสังเขป 

 

 

 



กำรเลือกตั้ง 
   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ออกเป็น ๒ เขต ดังนี้ 
    เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 6 
    เขตเลือกตั้งท่ี ๒  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 9 
    ** นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งต าบล 
    จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที ่4 พฤศจิกำยน ๒๕๕5)   
     - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๒,๗๔๘   คน 
     - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๒,๗๓๗   คน 
    จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่ำสุด (พ.ศ. ๒๕๕5) 
     - จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๑,๙๗๒   คน 
       จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๖ 
     - จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๑,๙๗๗   คน 
       จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๓ 

ประชำกร 
  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 
   จากข้อมูลสถิติประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ณ วันที่  30 กันยายน 
2559 ต าบลบ้านโพธิ์ มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 8,536 คน แยกเป็นชาย 4,051 คน หญิง 4,485 คน  
จ านวนครัวเรือน  2,525 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 205 คน/ตารางกิโลเมตร  
ประกอบด้วย  9 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
   - หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ท่าทราย - หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตะวันตก - หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ตะวันออก 
   - หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มบัว -  หมู่ที่ 5 บ้านบึง (หมู่เก่า) -  หมู่ที่ 6 บ้านบึง (หมู่ใหม่) 
   - หมู่ที่ 7 บ้านลาดตานวล -  หมู่ที่ 8 บ้านหนองหม้อแกง -  หมู่ที่ 9 บ้านศรีษะเกษ 



 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 

ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  

สภำพทำงสังคม 
  กำรศึกษำ 
   ประชากรส่วนใหญ่อ่านออก เขียนได้  เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับและเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ   
ที่สูงขึ้นจากสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน การด าเนินงานของเทศบาลได้จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะในด้านต่างๆ ให้กับเด็กเล็กของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนทีอ่ย่างต่อเนื่อง 

 



โรงเรียนระดับประถมศึกษำในสังกัด สพฐ.  จ ำนวน   5   แห่ง 

ที่ 
ชื่อสถำนศึกษำ 

ในสังกัด  สพฐ. 

ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 

จ ำนวน 

ห้อง 

เรียน 

จ ำนวน 

ครู 

(คน) 

จ ำนวนครู 

อัตรำจ้ำง 

(คน) 

นักกำร 

ภำรโรง 

(คน) 

จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชำย หญิง รวม 

1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทา่ทราย 1 9 6 - 1 37 37 74 

2 โรงเรียนวัดบา้นโพธิ์ตะวนัตก 2 8 6 - 1 23 31 54 

3 โรงเรียนวัดบา้นโพธิ์ตะวนัออก 3 8 3 - 1 18 15 33 

4 โรงเรียนวัดประชุมชน 5 8 9 - 1 45 47 92 

5 โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 9 8 7 - 1 48 33 81 

รวม 41 31 - 5 171 163 334 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์   จ ำนวน   1   แห่ง 

  จ ำนวนครู (คน) 

ยำม 

(คน) 

นักกำร 

ภำรโรง 

(คน) 

จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชื่อสถำนศึกษำ 

ในสังกัด  สพฐ. 

ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 

ขรก. 

ครู 

พนักงำนจ้ำง 

ภำรกิจ ทั่วไป จ้ำง 

เหมำ 
ชำย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลบา้นโพธิ ์
1 4 3 1 2 1 1 63 47 110 

รวม 4 3 1 2 1 1 63 47 110 

 

 

 

 



ศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบลบ้ำนโพธิ์ (กศน.) จ ำนวน   1   แห่ง 

ที่ ชื่อสถำนศึกษำ 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 

จ ำนวนครู 

(คน) 

จ ำนวนนักเรียน (คน)/ระดับกำรศึกษำ 

ม.ต้น ม.ปลำย 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยต าบลบ้านโพธิ์ (กศน.) 
2 1 16 7 23 18 22 40 

รวม 1 16 7 23 18 22 40 

 ๔.2 สำธำรณสุข 
   ประชาชนกรส่วนใหญ่ได้รับบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทั้ง 2 แห่ง          
อย่างต่อเนื่อง เช่น บริการตรวจคัดกรองโรคความดัน เบาหวาน มะเร็งปากมดลูก บริการทันตกรรม ตลอดจน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  
   โรคติดต่อที่พบ ได้แก่  โรคไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปากในเด็ก และโรคอื่นๆ ตามฤดูกาล 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.)  จ ำนวน   2   แห่ง 

ที่ 
ชื่อสถำนบริกำรสำธำรณสุข 

/ชื่อผู้อ ำนวยกำร รพ.สต. 

ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 

ผอ
.รพ

.ส
ต.

 

นว
ก.

สำ
ธำ

รณ
สุข

 

พย
ำบ

ำล
วิช

ำช
ีพ 

จพ
ง.ส

ำธ
ำร

ณ
สขุ

ฯ 

พน
ง.ผ

ู้ช่ว
ยฯ

 จ ำนวนบุคลำกร 

(คน) 

ชำย หญิง รวม 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านโพธิ ์

(นายเอนก  ล้อมวงษ์  ผอ.รพ.
สต.) 

1 1 1 1 2 1 1 5 6 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านโพธิ์ตะวนัออก 

(นางสาววาสนา  จันสวัสดิ์  ผอ.
รพ.สต.) 

3 1 1 2 1 1 1 5 6 

รวม 2 2 3 3 2 2 10 12 

 



   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน      2      แห่ง 
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  100% 
  อำชญำกรรม 
   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีการแต่งตั้งเวรยามส าหรับ
เฝ้าระวัง ตรวจตราความปลอดภัยในชุมชน โดยประสานงานกับต ารวจสายตรวจประจ าต าบลบ้านโพธิ์  และได้มี
การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยง ทางแยกต่างๆ ภายในต าบล เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน นอกจากนี้ยังมีจุดบริการ อปพร./อส.ตชต. ดังนี้ 
   -  ที่พักสายตรวจประจ าต าบลบ้านโพธิ์    จ านวน      1      แห่ง 
   -  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลบ้านโพธิ์  จ านวน      1      แห่ง 
      บริเวณถนนเลี่ยงเมือง  หมู่ที่ 1 
   -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)   2  รุ่น  จ านวน      52      คน 
   -  อาสาสมัครต ารวจชุมชนประจ าต าบล  (อส.ตชต.)  1  รุ่น จ านวน      25      คน 
  ยำเสพติด 
   สถานการณ์ยาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ประสานงานกับทางสายตรวจต าบลบ้านโพธิ์
แจ้งว่าสถานการณ์ยาเสพติดในต าบลพบเพียงผู้เสพเท่านั้น ไม่พบผู้ค้า 
  กำรสังคมสงเครำะห์ 
   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
    (๑)  การรับขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
    (๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
    (๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการกับทางส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สุพรรณบุรี 
    (๔)  จ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด 
    (๕)  จัดท าโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
    (๖) ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ คนยากจนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการ ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ฯลฯ 
    (7)  ประสานขอรถเข็นส าหรับคนพิการ และจัดอบรมฝึกอาชีพต่างๆ ตามความต้องการ 

ระบบบริกำรพ้ืนฐำน 
  กำรคมนำคมขนส่ง 
   การคมนาคมภายในต าบลอาศัยเส้นทางคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ  
ได้แก่ 
    - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  322   ผ่านหมู่ที่ 8 
    - ถนนกรมโยธาธิการ หมายเลข สพ 2006  (เตาอิฐ – ลาดโตนด) 
    - ถนนกรมโยธาธิการ  หมายเลข สพ 2032  (แยกถนน 322 – วัดศรีษะเกษ) 



    - ถนนกรมโยธาธิการ  หมายเลข สพ 2031  (บ้านดอนแค - วังคุ้มหัวป่าน้อย) 
    - ถนน รพช.   หมายเลข สพ 2058  (อู่ยา – บ้านดอนจันทน์) 
    - ถนน รพช.   หมายเลข สพ 2059  (บ้านโพธิ์ตะวันออก – พิหารแดง) 
    - ถนน รพช.   หมายเลข สพ 2064  (บ้านบึง – บ้านหัวป่าน้อย) 
    - ถนน รพช.   หมายเลข สพ 2067  (บ้านไผ่แขก  - บ้านหนองหม้อแกง) 
    - ถนน รพช.    หมายเลข สพ 3010  (บ้านระฆัง – บ้านบึง) 
    - ถนน รพช.   หมายเลข สพ 3166  (บ้านโพธิ์ตะวันตก – บ้านโพธิ์ตะวันออก) 
   นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจ าทางให้บริการภายในต าบล  จ านวน 3 สาย คือ 
    - รถสองแถวสายสุพรรณ – บ้านบึง 
    - รถสองแถวสายสุพรรณ – ดงกระเชา 
    - รถสองแถวสายสุพรรณ – โพธิ์ท่าทราย 
  กำรไฟฟ้ำ 
   ประชาชนในเขตต าบลบ้านโพธิ์ ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ท าให้
ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน และมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามจุดเสี่ยง ทางแยกภายในหมู่บ้าน 
  กำรประปำ 
   ประชาชนในเขตต าบลบ้านโพธิ์ ส่วนใหญ่ใช้น้ าประปาจากประปาหมู่บ้าน ทั้งจากประปาผิวดิน       
ประปาบาดาล  และบางส่วนใช้น้ าประปาจากการประปาภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี 
  โทรศัพท์ 
   โทรศัพท์ยังไมค่รอบคลุมทั่วถึงทุกหลังคาเรือน  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน 9 แห่ง 
  ไปรณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขในพื้นที ่
   มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 9 หมู่ 

ระบบเศรษฐกิจ 
  กำรเกษตร 
   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม รองลงมาเป็นการเพาะปลูก
และการเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก พืชที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าว มะม่วง ฝรั่ง มะพร้าว ข้าวโพด แตงกวา พริก  
ผักคะน้า กระเพรา มะเขือ ถั่วฝักยาว บวบ ข่า ตะไคร้ ฯลฯ   
  กำรประมง 
   การประมงในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลา 
  กำรปศุสัตว ์
   เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงไว้เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน และน าบางส่วนมาจ าหน่าย 
เพ่ือเป็นรายได้เสริมของครอบครัว สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ โค สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น โดยเลี้ยงแบบปล่อยให้
หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ 



  กำรบริกำร 
   หน่วยธุรกิจในเขตต ำบลบ้ำนโพธิ์ 
    ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก  5 แห่ง 
    ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ  2 ตู้ 
    ตลาดกลาง (ท่าข้าว)  5 แห่ง 
    รีสอร์ท    2 แห่ง 
    หมู่บ้านจัดสรร   1 แห่ง 
    ร้านอาหาร   9 แห่ง 
    ร้านเกมส์   2 แห่ง 
   มีร้านบริการท าผม เสริมสวย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 9 
  กำรท่องเที่ยว 
   ในเขตเทศบาลมีบึงบ้านโพธิ์ เป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย 
  อุตสำหกรรม 
   โรงสี    2 แห่ง 
   โรงงานผลิตวุ้นเส้น   1 แห่ง 
   โรงผลิตยาง Alphaltic Concrete 1 แห่ง 
  กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
   กำรพำณิชย์ 
   ตลาดสดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ๑ แห่ง 
   ร้านค้าต่างๆ     แห่ง 
   กลุ่มอำชีพ 
   กลุ่มกองทุนพันธุ์ข้าวปลูกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 
   กลุ่มเครือข่ายกองทุนพัฒนาพันธุ์ข้าว  หมู่ที่ 2 
   กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  หมู่ที่ 2 
   กลุ่มขนมไทย  หมู่ที่ 5 
   กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพัฒนาอาชีพ  หมู่ที่ 5 
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลาสลิดแดดเดียว (น้าสมหมาย) หมู่ที่ 6 
   กลุ่มจักสาน  หมู่ที่ 7 
   กลุ่มเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่ 8 
   กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  หมู่ที่ 9 
 
 



  แรงงำน 
   ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลบ้านโพธิ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก รองลงมาเป็นการ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ รับราชการ พนักงานของรัฐ รับจ้างและค้าขาย ตามล าดับ 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
  ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำน/ชุมชน  
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 

ชื่อหมู่บ้ำน ชำย (คน) หญิง (คน) ครัวเรือน (ครัวเรือน) พื้นที่ (ไร่) 
 

บ้านโพธิ์ท่าทราย 783 850 428 3,093.75 
 

บ้านโพธิ์ตะวันตก 614 720 422 4,056.25 
 

บ้านโพธิ์ตะวันออก 615 629 370 2,700.00 
 

บ้านลุ่มบัว 379 414 216 1,725.00 
 

บ้านบึงหมู่เก่า 411 495 239 1,918.75 
 

บ้านบึงหมู่ใหม่ 430 482 246 2,587.50 
 

บ้านลาดตานวล 272 298 207 762.50 
 

บ้านหนองหม้อแกง 222 256 178 600.00 
 

บ้านศีรษะเกษ 328 341 189 2,337.50 
 

สรุปรวม 4,054 4,485 2,495 19,781 
 

 

 

ข้อมูล ณ 27/10/2559 

 



  ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร   

 

 

 

ชื่อหมู่บ้ำน 

2.1 ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร (ท ำนำ) 

เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ในเขตชลประทำน นอกเขตชลประทำน 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 

จ ำนวน 

ไร่ 

(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุน 

เฉลี่ย 

(บำท/ไร่) 

รำคำขำย 

เฉลี่ย 

(บำท/ไร่) 

จ ำนวน 

ครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 

จ ำนวน 

ไร่ 

(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุน 

เฉลี่ย 

(บำท/ไร่) 

รำคำขำย 

เฉลี่ย 

(บำท/ไร่) 

บ้านโพธ์ิท่าทราย 120 2,000 850 5,000 5,900 0 0 0 0 0 

บ้านโพธ์ิตะวันตก 101 1,000 80 6,000 7,000 0 0 0 0 0 

บ้านโพธ์ิตะวันออก 85 800 700 6,000 7,000 0 0 0 0 0 

บ้านลุ่มบัว 155 1,000 70 6,000 7,000 0 0 0 0 0 

บ้านบึงหมู่เก่า 52 1,720 80 5,000 7,000 0 0 0 0 0 

บ้านบึงหมู่ใหม ่ 67 1,093 80 4,500 7,000 0 0 0 0 0 

บ้านลาดตานวล 19 220 90 5,000 5,800 0 0 0 0 0 

บ้านหนองหม้อแกง 13 139 0 0 0 0 0 0 0 0 

บ้านศีรษะเกษ 0 0 80 7,500 5,600 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 612 7,972 253.75 5,625 6,537.50 0 0 0 0 0 

     ข้อมูล ณ 27/10/2559 

ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
  กำรนับถือศำสนำ 
   -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘ นับถือศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 2  
       วัด  6 แห่ง  ได้แก่ 
     - วัดโพธิ์ท่าทราย หมู่ที่ 1   - วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 2 
     - วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก หมู่ที่ 3  - วัดลุ่มบัว หมู่ที่ 4 
     - วัดประชุมชน หมู่ที่ 5   - วัดศีรษะเกษ หมู่ที่ 9 
 



 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  ประเพณีท้องถิ่นที่ส ำคัญ  ได้แก่ 
   1) ประเพณีสงกรานต์ เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทย   ให้
คงอยู่ตลอดไป เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวตามวิถีวัฒนธรรมแบบไทย ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชน      
เห็นความส าคัญของผู้สูงอายุและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดงานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเพ่ือรดน้ า     
ขอพรจากผู้สูงอายุในชุมชน 
   2) ประเพณีสารทลาว ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 ของทุกปี จะมีประเพณีสารทลาวซึ่งเป็นประเพณี
ของคนพื้นบ้านหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตะวันตก ที่มีเชื้อสายลาวซึ่งได้อพยพมาจากเวียงจันทน์เป็นเวลาร้อยกว่าปีมาแล้ว 
เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกรักษ์เฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะมีการกวนกระยาสารทและจัดหาผลไม้ ประกอบพิธีบุญ       
ตามประเพณีและยังเป็นของฝากน าไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกล  

   3) ประเพณีสารทไทย เป็นการท าบุญกลางปีของไทย ตรงกับวันสิ้นเดือน 10 หรือวันแรม 15 ค่ า
เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูที่พืชพันธุ์ธัญหารและผลไม้สุก ข้าวและต้นผลไม้ที่ปลูกไว้ก าลังให้ผลเป็นครั้ งแรก      
ในฤดูนี้ ชาวบ้านมักนิยมกวนข้าวทิพย์ หรือกวนกระยาสารท เพ่ือน าไปประกอบการบ าเพ็ญกุศลถวายพระสงฆ์    
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ข้าวในนา รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว และนิยมน าไปฝาก
ญาติผู้ใหญ่ 

   4) ประเพณีไหว้พระแข เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในหมู่ที่ 5        
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านโพธิ์ ซึ่งจะมีการจัดประเพณีไหว้พระแขขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 
ของทุกปี เพ่ือเสี่ยงทายฟ้าฝนประจ าปี ตรวจดูสภาพดิน ฟ้า อากาศและปริมาณน้ าฝนในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นประเพณีซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
   ภูมิปัญญำท้องถิ่น  การท าเครื่องจักสานใช้ในครัวเรือน การถนอมอาหารในครัวเรือน   
   ภำษำถิ่น  ภาษาลาวเวียงจันทน์ หมู่ 2 ,ภาษาเขมร หมู่ 5,6    
  สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
   ปลาสลิดทอดกรอบ ปลาสลิดไร้ก้าง ปลาสลิดแดดเดียว (น้าสมหมาย /กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6) 

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
  น้ ำ 
     แหล่งน้ ำธรรมชำติ   
    - บึง, หนอง และอ่ืนๆ  จ านวน    4 แห่ง 
     แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
    - บ่อน้ าตื้น   จ านวน  29 แห่ง 
    - บ่อโยก    จ านวน  14 แห่ง 
    - บ่อบาดาลสาธารณะ  จ านวน    9 แห่ง 



    - ประปาหมู่บ้าน    จ านวน    7 แห่ง 
    - สระน้ าสาธารณะ  จ านวน    2 แห่ง 
    - คลองชลประทาน  จ านวน    4 แห่ง 
  คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
   ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ  
ตามล าดับ มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ “แหล่งน้ าบึงบ้านโพธิ์”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

ควำมหมำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล  

เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน  
ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่และ
การสั่งการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ
เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยงา น   
ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย   
การปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้ งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้รวมกันก าหนดไว้          
เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง
ประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์การบรรลุ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ  นับตั้งแต่การสรร
หาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจาก
งานทั้งนี้เพ่ือให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องค์การจะได้
บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์การน าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้ว การที่จะท าให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์การมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่ง
ขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน  โดยองค์การ
ต้องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนแล้ว  เมื่อด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้ก าหนดไว้ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ  โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
ก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่  บางประเภทอาจ
ออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ 
 

 



วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือ

อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การอย่าง    
มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย  ได้ผลิตผลหรือการบริการ      
ที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัยเพ่ือการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ      
ของกระบวนการ 

ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐาน          

การปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน   
ได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนา      
การปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากข้ึน และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้ 

2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งท าให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิด  ความมานะพยายาม
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและ
พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิม
ผลผลิต 
  4. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผนง่าย
ขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น 
  5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานที่ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 

ขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
1. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะงาน  

(Job Description) ประกอบด้วย 
2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากต าแหน่งนั้น ไม่ว่าจะเป็น

ปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบายหลักเกณฑ์
หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ 
 
 



3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
นั้น ๆ เพ่ือปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 

4. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน          
ที่ก าหนดไว้ 

5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เกณฑ์ของมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน ซึ่งกล่ำวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร  และควรจะใช้เวลา

ปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได ้

2. คุณภาพของงาน เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วน
ใหญ่มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและ
ทรัพยากร 

3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพหรือ
ปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ ดังนั้น การก าหนด
ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร 
เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์การและขวัญก าลังใจของเพ่ือน
ร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การมีความ
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ
บางประการนั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้  โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนดไว้ 
ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้มีการ
บันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้ายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือน าอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้มาใช้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



โครงสร้ำงองค์กรของเทศบำลต ำบล 
  1.1 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

        - งานบริหารทั่วไป 
        - งานกิจการสภาเทศบาล 
        - งานนโยบายและแผน  
        - งานกฎหมายและคดี 
        - งานสังคมสงเคราะห์ 
        - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
        - งานการเจ้าหน้าที่ 
        - งานทะเบียนราษฎร 
        - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
     2 .  กองคลัง  
       - งานการเงิน   
       - งานการบัญชี  
       - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
       - งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ  
     3. กองช่ำง 

  3.1 ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง 
       - งานก่อสร้าง   
       - งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
       - งานประสานสาธารณูปโภค 
     4.  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
       - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
       - งานรักษาความสะอาด 
    5.  กองกำรศึกษำ 

5.1 ฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ 
      - งานบริหารการศึกษา   
      - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - งานกิจการโรงเรียน 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลดั 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานกิจการสภาเทศบาล 

- งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคดี 

- งานสังคมสงเคราะห์ 

- งานป้องกันและบรรเทา 

       สาธารณภัย 

- งานการเจ้าหน้าที่ 

- งานทะเบียนราษฎร 

- งานรักษาความสงบ 

เรียบร้อย 

 

กองคลัง 

- งานการเงิน 

- งานการบัญชี 

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- งานทะเบียน ทรัพย์สินและ

พัสดุ 

 

กองช่าง 

 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

- งานก่อสร้าง 

- งานออกแบบและควบคุม

อาคาร              

- งานประสานสาธารณูปโภค 

 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม             

- งานส่งเสริมสุขภาพ   

  และสาธารณสุข 

- งานรักษาความสะอาด 

 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

กองการศึกษา 

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

  และวัฒนธรรม 

- งานกิจการโรงเรียน 

 

 



โครงสร้างของส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานกิจการสภาเทศบาล 

ส านักปลัด 

- งานกฎหมายและคดี 

- งานป้องกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย 

- งานรักษาความสงบ 

  เรียบร้อย 

- งานสังคมสงเคราะห ์

 

- งานนโยบายและแผน - งานการเจ้าหน้าที ่

       

- งานทะเบียนราษฎร 

 



 

     โครงสร้างกองคลัง 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองคลัง 

 

งานการเงิน 

 

งานการบัญชี 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 



โครงสร้ำงกองช่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

 

            - งานก่อสร้าง 

 

 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

 

- งานประสานสาธารณูปโภค    

 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 



    โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

         - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

         - งานรักษาความสะอาด 

 

 

- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

 



   โครงสร้างกองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

กองกำรศึกษำ 

(นักบริหำรงำนกำรศกึษำ ระดับต้น) (๑) 

 

- งานบริหารการศึกษา  

 

- งานกิจการโรงเรียน 

 

- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  



กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิหลัก 
กระบวนงำน : กำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ 

แนวทำงระเบียบกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการวางแผนพัฒนาโดยให้เทศบาลต้องมีการปรับปรุง
แผนพัฒนาต าบล 3 ปีเป็นประจ าทุกปีซึ่งการปรับปรุงแผนจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านประชาคมต าบลปัญหาความต้องการท้องถิ่นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที ่11 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน ามาเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของเทศบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลต าบลสันทรายได้ท าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลสันทรายและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวางกรอบการท างานการพัฒนา
ต าบลต่อไป 

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
แผนพัฒนาสามปี เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดงแนวทาง

การพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นระยะเวลา 
3 ปี และการแสดงความเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ใช้
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือที่กระบวนการ
จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามจุดประสงค์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนสำมปี 
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน   3 ปีและ

การจัดท างบประมาณประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

แผนพัฒนำสำมปี มีลักษณะกว้ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ า 

 
 
 
 



• แผนพฒันา

เศรษฐกจิฯ 

• นโยบายของรฐับาล/ 

 แผนการบรหิาร

ราชการ 

 แผ่นดิน 
• ยทุธศาสตรก์ลุม่

จงัหวดั/ 

  จงัหวดั/อ าเภอ 
• นโยบายผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่น 
• ภารกจิตามอ านาจ

หนา้ที่ 
• ปญัหาความตอ้งการ 

ของประชาชน/แผน

ชมุชน 
• ขอ้มูล 

โครงการ 

กจิกรรม 

วิสยัทศัน ์
พนัธกจิ 

จุดมุ่งหมาย 
ยทุธศาสตร ์
แนวทางการ

พฒันา 

หมวด 

รายจา่ย

ต่างๆ 

แผนการ 
ด าเนินงาน 
(ปฏทิิน 
การ

ท างาน) 

 ปจัจยัน าเขา้ แผน 
  ยทุธศาสตร ์

งบประมาณ 
รายจ่าย 
อปท. 

กำรด ำเนินงำนของแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   

     

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน 

   พฒันา

สามปี 



Work Flow กระบวนงำน 
การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อน -

หลัง ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท างานที่ ง่ายขึ้น
และแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการท างาน 

(Work  Flow) 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

ประชาคม 

 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส านักงานปลัดฯ/
ค ก ก . จั ด ท า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
ความต้องการจาก

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าประชาคมระดับ

ต าบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

 
จัดท าร่างแผนฯ 

 
 

                                Ye 
                                   
 

พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
ประชุม คกก.จัดท าแผน/

คกก.สนับสนุนแผนฯ 
 

 
 
 N พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส านักงานปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ 

                                   Y  
                                
 

มิ.ย. 
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
สภาฯ 

ประกาศใช้ 
 
 
 

มิ.ย. ผู้บริหารท้องถิ่น 

ควำมหมำยสัญลักษณ์ 
  จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
  การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 
  แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน 



ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
1. ประชำคมหมู่บ้ำน 

 
2. รวบรวมน ำข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำร/โครงกำรจำกำกรประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อประชุมคณะกรรมกำร 

สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ อบต.และคณะกรรมกำรพัฒนำ อบต. 
 

3. ประชำคมระดับต ำบล 
 

4. เสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมเห็นชอบ 
 

5. ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
 

6. รำยงำนอ ำเภอ จังหวัด กระทรวงทรำบ 
 

7. ประกำศให้ทรำบเป็นแผนพัฒนำต ำบล 
 

8. ฝ่ำยบริหำร และเจ้ำหน้ำที่งบประมำณจัดท ำเป็นข้อบัญญัติ 
 

9. เสนอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมเห็นชอบ 
 

10. นำยอ ำเภออนุมัติ 
 

11. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงนำมประกำศเป็นข้อบัญญัติ 
 

12. ฝ่ำยบริหำรจัดกำรบริหำรโครงกำร 
-จัดท ำเอง 

- สนับสนุนงบประมำณ 
 

13. ประชำชนติดตำมโครงกำรต่ำง ๆ 
- ตรวจสอบงบประมำณ 

- เสนอโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดท าแผนสามปี หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง       

การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี      
ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
1.หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์

ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการ
ต่อไปและด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 ผ่านปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัต ิ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน 

ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้ง
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้เวทีการประชุมร่วมกัน
ดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการ 
  3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้อง
ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดั้งนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
(2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชนที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรลุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่าง

เหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย 
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณาก าหนด

กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการใน เรื่องนั้น ๆ 

 
 
 



เมื่อพิจำรณำด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงก ำรออก อย่ำงน้อย สำม ประเภท คือ 
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน 

ก าลังคนวัสดุอุปกรณ์และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องที่ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะ
ด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการ
ของทางราชการ 

- โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่หน่วยงาน ดังกล่าวเป็น
หน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี ้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปีซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์
การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูล
จากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดลาดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนาเสนอที่

ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ของประชาคม/
ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี(ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีก็ได้) 

ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ( และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาต่อไป ) 

 
 
 



3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการด าเนินการ

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อย แตกต่างกัน     
ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญ
ดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการแต่ในห้วง
ระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางที่จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ วิธีการจัดล าดับ
ความส าคัญ มีหลายวิธีตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตร
ลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale 
หรือวิธีStrategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติ
ได้ตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดา

เนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทาง ปฏิบัติเพราะในการจัดล าดับ
ความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดั้งนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์
ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรมกำรพัฒนำ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์งบประมาณระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ      

การพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา      



ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล      
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการ 
และข้อมูลน ามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีสาหรับเทศบาล

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

ประโยชน์ของแผนพัฒนำสำมปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ    

ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน 
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ     
ใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดทรัพยากรการบริหาร 
โดยทั่วไปประกอบด้วย 

เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอกรวม           
ทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่งจะ     
มีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพ
ก าลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย 

วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการ และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช่วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ การบริหาร
จัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพ   
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ระบบติดตำมประเมินผล 
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจ าเป็นต้องท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ส าหรับการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของ          
คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน
สามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ 
และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 



แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ 
ทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีจุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่สามารถ
วัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมติฐานใน  
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้
จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์
ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์หรือไม่ดังนั้นในขั้นต้น เทศบาลบ้านโพธิ์จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง     
อันน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ระบบกำรป้องกัน/กำรตรวจสอบเพื่อปอ้งกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในภำรกิจหลัก 

ระบบกำรป้องกัน/กำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก 
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ

และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพ
ข้าราชการ ในการท างานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตส านึกในการให้บริการ
ประชาชน ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวล กฎหมายอาญา
มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามี
ต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการกระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือ
องค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ 

1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่
ราชการก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
ราชการก็ได ้การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้ 

1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 

1.2 พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ที ่ก.พ.จัดท า 
1.3 พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่น 

ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาล
อนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทาง
ราชการเพ่ือน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า "ได้รับเงินไปแล้ว" เช่นนี้ ก.พ.วินิจฉัยว่าประจ า
แผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการทีต่้องน าเงินส่งลงบัญชี เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ 

2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" 
หมายความว่า ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 

 



"ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้น
ไม่กระท าการตามหน้าที่ การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยปราศจากอ านาจหน้าที่จะอ้างได้ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็น
เรื่อง ๆ ไป 

"มิชอบ" หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 

3. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
"ผู้อื่น" หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
"ประโยชน์" หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่

ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น 
"มิควรได"้ หมายถึง ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 

  4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2536 ว่าการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเป็น ไล่ออกจำก
รำชกำร การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ ตามนัยหนังสือ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และ 
ด ำเนินคดีอำญำ เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ 
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถำนเดียว รวมทั้งอำจจ ำคุกและ
ยึดทรัพย ์ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นส าคัญ ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือ
ประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลสันทรายมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม 
และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน กล่าวคือการ
บริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ขั้นตอนของการด าเนินงาน และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดีมีความ
เป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 



 
 
 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนี้ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

- หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิข้ันตอน 
และระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วน 
ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 
  - หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจ
ของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืน
ประกอบกัน 

 - หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา  37 ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วน
ราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป
ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น มีลักษณะที่สามารถ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลา
ที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ มาตรา 42 เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับหรือประกาศ เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
นั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน
หรือไม ่เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการใน    เรื่องใด ๆ โดย
ปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าที่จ าเป็น 

 - หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตร 
9 (3) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด มาตรา 47 ในการประเมินผล              
การปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้น 
สังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
 
 
 
 

 

ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บงัคบัใช้ต่อผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที ่



ประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ จึงได้ก ำหนดมำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยม
หลัก ดังเช่น  
  1. ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำร เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์  
   ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะต้อง
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 
   1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
   2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
   3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน  
   4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
   5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
   6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
   8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ  

2. ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์  
   ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมืองอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้  
   1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
   2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
   3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มีผลประโยชน ์ทับซ้อน  
   4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
   5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
   6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
   8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ  

3. ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์  
   ข้อ 3 ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการดังนี้  
   1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
   3) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
   4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน 
    
 



5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
   6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
   7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
   9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
   10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

ข้อบังคับเทศบำลต ำบลบำ้นโพธิ์ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์  
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ในการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐาน       การด าเนินงาน จัดการ
บริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้าง
จิตสานึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึง
สมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐาน  
ในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่        
ด้วยความเป็นธรรมธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะท าให้ได้รับ การยอมรับเชื่อถือและศรัทธา
จากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ควำมซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ  
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ

เป็นส าคัญ  
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งม่ัน แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด  

  ข้อ 2 กำรมีจิตส ำนึกมุ่งบริกำรและให้ค ำปรึกษำ  
   2.1 ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ความเต็มใจ  
   2.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน  

ข้อ 3 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  
3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม  
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน  
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
 



ข้อ 4 กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรม  
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่  

ข้อ 5 กำรด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง  
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง  
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข  

ข้อ 6 กำรยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง  
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน  
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ  

ข้อ 7 ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้  
7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย  
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ  

ประกำศเจตนำรมณเ์ทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ เป็นหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น  
 คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะให้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
พัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือบรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มุ่งเน้นด าเนินการดังนี้ 
๑. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ด้วยความส านึกรับผิดชอบ มีคุณธรรม ยึดหลักนิติธรรม เปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมและเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของราชการ 
๒. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส โดยการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน อย่างชัดเจนและ

เปิดเผยข่าวสารตามกรอบกฎหมาย 
 ๓. มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟัง

ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง 
๔. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการ

ลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอรัปชั่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
   ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติ
ของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐและประชาชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะ



อ่ืนได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ มี
ความส าคัญ ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้
ด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุก
ฝ่ายรวมทั้งการให้ การบริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภำคประชำชน 
1) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข้อมูล ข่าวสารและกระบวนการท างานอ่ืน ๆ 

จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 
2) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว 
3) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
4) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
5) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้

ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ประโยชน์ต่อหน่วยงำนภำครัฐ 
1) มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ

ด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
3) มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด

ดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4) หน่วยงานภาครัฐ         

 สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการอ่ืน 

5) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส    

การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน 5 ประการ ได้แก่ 

1. การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
2. การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
3. การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 



5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย ควำมซื่อสัตย์สุจริตไม่มีกำรเลือกปฏิบัติและกำรขจัด      
ข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรให้บริกำรกำรเลือกใช้ช่องทำงกำร
ให้บริกำรรวมไปถึงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน  โดยมี ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน        
การให้บริการแก่ประชาชน 6 ประการ ได้แก่ 

1. การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
2. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
4. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
6. การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

ราชการและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 

การประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับความ
สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและข้ันตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าในด้าน
ข้อมูลข่าวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 

การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการ 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการ
เปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการ 
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 

ด้านการติดตามและประเมินผล 5 ประการได้แก่ 
1. การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 
3. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก  

(External Audit) ที่เป็นอิสระ 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาตรฐาน    

ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและ         
การส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงานซึ่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 



กลไกลการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณาจาก  
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณความรับผิดชอบ
และระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 

1. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ     
การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

3. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน หน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการน าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการ          
แก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย เช่น การบริการตามล าดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้องแก่ประชาชน     
ผู้มารับบริการ 

วิธีกำรประเมิน 
จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานก าหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่
ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

1. มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
2. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน - หลัง 
การที่หน่วยงานได้มีการก าหนดและด าเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดท ากิจกรรม 

การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็นการก าหนดรูปแบบและ
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท าความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ 
หน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม วิธีการประเมินพิจารณา
จากการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้ คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เพ่ือให้มีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการก าหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมทั้งมีการ
ก าหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และมีการเผยแพร่  หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการ
ประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 

การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามและ

ประเมินผลการท างานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 



2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 

ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบ
โดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

1. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดท า
รายงานผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคใน           
การด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 

2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

มำตรกำรควบคุมกำรปฏบิัติงำน 
กำรควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนด

ไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏ
ว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อก าหนดที่วางไว้ ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไข
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

กำรควบคมุอำจแบ่งตำมลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ 
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการให้

โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และควบคุม
ให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)                
การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้
ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้และให้เป็นไปตามก าหนดการโครงการ 
ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุม       
ด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 

3. การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการ   
เสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย
ทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้าของโครงการ
เพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การควบคุม
ก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้ ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ
โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย เช่น โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การส่งเสริม
ประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น 



ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและกำรควบคุม 

ความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จากประเด็น 
ต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของ
โครงการ หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม เมื่อ
เป็นเช่นนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวัง
ดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดยการ
เสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก ท า
ให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 

3. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิดเพ่ือ
ลงโทษ แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ  เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและ     
ผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วย
แนะน า ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 

4. ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอ
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า 
"สายเกินแก้" ก็จะไม่เกิดขึ้น 

5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนั้น
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการใน
การป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบ
ตัดไม้เถ่ือนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น 

6. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  โดยปกติ
โครงการต่าง ๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง
เช่น ค าว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่เห็น
เป้าหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะต้องมี
การท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบและท าการ
รวบคุมได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตามและการควบคุมนั้นเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการท างาน
ว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการและในทางกลับกัน
ใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได ้
 
 
 
 



 
ประกำศเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ 

เรื่อง  ประกำศใช้คู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

ของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ 

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

   
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าบันทึกตกลงความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ         องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส
และเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือ      การประเมิน 
(Tntegrity Assessment) และดัชนีความโปร่งใสเข้าด้วยกัน โดยสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการเชิง
ภาพลักษณ์ (Perception Base)และเชิงประจักษ์ (Evidence Bas)ประกอบด้วยหัวข้อค าถามตามแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ ์หัวข้อการด าเนินงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก นั้น  

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้จัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

  เพ่ือให้การจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์จึงประกาศใช้คู่มือดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

(นายวิรัตน์  ค าหอมกุล) 

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

 

 


