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บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 7. คุม้ครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและ
สมควร 
 
 ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ.  2546 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เป้าหมายภารกิจ โดยจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติง านขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน                 
มีเป้าประสงค์ในการน ามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ 
บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

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

 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
 มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 
 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
  

 



5 
 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดส าเร็จของ
องค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอาจท าให้หน่วยงานต้องให้
ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของแต่ละ
งานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้มาตรฐาน
การท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 
 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่าง
ชัดแจ้งว่า การท างานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเป้าหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพ่ือให้หัวหน้า
หน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัดความส าเร็จที่แน่นอนเด่นชัด 
หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชนข์องการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 
 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 าให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งข้ึนได้ 
 14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
 15. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 
 16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้ 
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้ 
 18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 
 19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น   
 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 
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ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มตี่อผู้ปฏิบัตงิาน 
 1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
 6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
 7. เข้าใจหัวหน้างานมากข้ึน ท างานด้วยความสบายใจ 
 8. ไม่เก่ียงงานกัน 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 

ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า  อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

รูปแบบองค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
กรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และใน
กรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละสามคน 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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การบริหาร 
  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซึ่งเรียกว่า 
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
  อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 
   -  จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
   -  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัด 
  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   -  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   -  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   -  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   -  คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
  3. มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
   -  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   -  ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   -  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   -  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   -  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   -  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   -  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   -  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   -  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   -  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   -  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   -  การท่องเที่ยว 
   -  การผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
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  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
  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. การให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  14.การส่งเสริมกีฬา 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 
  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 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. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินกิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่องอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น " และ "องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตน เพื่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
  ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
สภาต าบล และองค์การบริหารต าบล พ.ศ.2537 โดยก าหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องท า และอาจท า 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
    2. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(มาตรา 67) 
   (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
   (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 
และเพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
ตามล าดับ) 
  3. องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) อาจท าให้เขตองค์การบรหิารสว่นต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
   (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   (2) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   (5) ให้มแีละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   (12) การท่องเที่ยว 
    (13) การผังเมือง 
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
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บทท่ี 2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของต าบล 
............................................................... 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ที่ตั้ง  

      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ตั้งอยู่เลขท่ี 206 หมู่ที่ ๑ ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี   
จังหวัดเพชรบุรี เบอร์โทรศัพท์  ๐-๓๒๗๗-๐๐๐๕ เวปไซต์ www.bangchanphet.go.th      

เนื้อที ่ 
ต าบลบางจาน มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๑๗.๒๐ ตารางกิโลเมตร โดยคิดเป็นไร่ จ านวน ๑๐,๗๔๙ ไร่ อยู่ทาง

ทิศตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองเพชรบุรี ประมาณ ๕ กิโลเมตร    
อาณาเขต 
ทิศเหนือ      ติดต่อต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองเพชรบุรี และต าบลท่าแร้งออกอ าเภอบ้านแหลม 
ทิศตะวันออก     ติดต่อต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม 
ทิศใต้      ติดต่อกับต าบลช่องสะแก อ าเภอเมืองเพชรบุรี และต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลช่องสะแก อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

        ต าบลบางจานเป็นพื้นที่ราบรุ่ม เหมาะแก่การท านา มีคลองชลประทาน และคลองธรรมชาติไหลผ่าน 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลบางจานเป็นต าบลที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝนและอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว  จึงท าให้อากาศหนาวเย็น
ในช่วงเวลาดังกล่าว ส าหรับชว่งเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน แบ่ง
ฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดู ดังนี้ 

ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 

      ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์   
1.4 ลักษณะของดิน 

           ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวมีความเค็มประมาณ ๗๕ % และดินอ่ืนๆประมาณ 25 %   

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  คลอง, ล าน้ า, ล าห้วย   ๒๐  สาย 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  สระน้ า     ๑ แห่ง (ม.๑) 
  -  ถังน้ า ค.ส.ล.     ๒๗ ถัง 
 

 

http://www.bangchanphet.go.th/
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจานไม่มีป่าไม้ผืนใหญ่ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้
ยืนต้น  ผลัดใบและเนื้ออ่อน  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
การแบ่งเขตการปกครองและจ านวนประชากร 

           ต าบลบางจาน  แบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายท้องถิ่น แบ่งเป็น ๙ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครอง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ทั้งหมด ดังนี้ 
แบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายท้องถิ่น แบ่งเป็น ๙ หมู่บ้าน 
 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

 

จ านวนประชากร          
        (คน) 

 
รวมประชากร 
ของแต่ละหมู่ 

 
จ านวน /
ครัวเรือน 

 
ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 

ชาย หญิง 
๑ บ้านวัดชีสาม (วัดใหม่) 484 477 961 299 นายจักรินทร์ นามเที่ยง 

๒ บ้านหนองเป็ดน้ า 246 283 529 168 นายมานะ บุญโพธิ์ 

๓ บ้านวัดโลกา 237 268 505 175 นายสุริน จันทร์เขียว 

๔ บ้านท่ามะกอก (วัดท่าขวิด) 149 141 290 85 นายธีระศักดิ์ ผ่องสี 

๕ บ้านศาลเจ้าพ่อโรงหนัง 142 162 304 102 นายสราวุธ พ่วงน้อย 

๖ บ้านไล่เบี้ย 165 166 331 106 นายเอกอัมรินทร์ ทองนวล 

๗ บ้านท่าไทร (ท่าใหญ่) 145 139 284 84 นางลออง ชูจันทร์ 

๘ บ้านท่าใหญ่ (หน้าท่าใหญ่) 71 100 171 57 นายปริญญา พุ่มพวง (ก านัน) 

๙ บ้านดอนกระเบื้อง 359 365 724 221 นายอร่าม บานแย้ม 

รวม 1,998 2,101 4,099 1,297  

ข้อมูลจาก  :  ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบุรี กรมการปกครอง ณ วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕61 

2.2 การเลือกตั้ง 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
เขตเลือกตั้ง  แบ่งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้  

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย  
            1. อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
            2. อ าเภอบ้านแหลม ยกเว้น  ต าบลบ้านแหลม, ต าบลบางตะบูน และต าบลบางตะบูนออก 
             จ านวนประชากร  152,830 คน 

เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย  
            1. อ าเภอท่ายาง  
                    2. อ าเภอชะอ า   
              จ านวนประชากร  159,012  คน 
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เขตเลือกตั้งที่ 3  ประกอบด้วย  

            1.อ าเภอเขาย้อย  
         2.อ าเภอบ้านลาด  
           3.อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
           4.อ าเภอแก่งกระจาน  
           5.อ าเภอบ้านแหลม เฉพาะต าบลบ้านแหลม ต าบลบางตะบูน และต าบลบางตะบูนออก 
              จ านวนประชากร  157,032  คน 
                          รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น  468,874 คน 
           *ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามประกาศทะเบียนกลาง 
           ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษที่ 40ง วันที่ 27 มีนาคม 2556 
     * ต าบลบางจาน เป็นการเลือกตั้งทั่วไป อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอบ้าน
แหลม (ยกเว้น ต าบลบ้านแหลม ต าบลบางตะบูน และต าบลบางตะบูนออก)  

 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใช้เขตจังหวัดเพชรบุรี เป็นเขตเลือกตั้ง มีสมาชิกวุฒิสภา ได้ 1 คน  
ตารางแสดงพ้ืนที่เขตเลือกตั้ง จ าแนกเป็นรายอ าเภอ  

ที ่ เขตเลือกตั้ง 
พ.ท. 

ตร.กม. 
ประชากร 

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน 

1 เมืองเพชรบุรี 283,901 121,506 93,771 24 184 16 
2 บ้านแหลม 189,885 53,787 42,003 10 73 0 
3 ชะอ า 660.65 7,408 55,740 9 67 15 
4 ท่ายาง 793,522 85,086 66,367 12 119 0 
5 เขาย้อย 305,648 38ม248 30,290 10 57 0 
6 บ้านลาด 298,138 51,357 40,783 18 115 0 
7 หนองหญ้าปล้อง 1,248 15,500 11,626 4 31 0 
8 แก่งกระจาน 2,500,478 30,146 22,031 6 52 0 

ยอดรวม 6,280,226 470,338 362,611 93 698 31 
 * ต าบลบางจาน อยู่เขต อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
ที่มา : 1 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดเพชรบุรี ณ เดือน สิงหาคม 2556 
3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากร 
                (๑) สถิติประชากร ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

เพศ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 255๘ ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 
ชาย (คน) 2,016 2,01๗ 2,014 2,004 1,998 
หญิง (คน) 2,156 2,1๔๔ 2,111 2,113 2,101 

รวม 4,172 4,1๖๑ 4,125 4,117 4,099 

ข้อมูลจาก : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอเมืองเพชรบุรี ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 
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ปี ๕7 ปี ๕8 ปี ๕9 ปี 60 ปี 61
1,219 1,232 1,255 1,277 1,297

1,180

1,200

1,220

1,240

1,260

1,280

1,300

1,320

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
(๒) จ านวนครัวเรือน ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕7 – ๒๕61 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอเมืองเพชรบุรี ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 

               (๓) สถิติจ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 

ช่วงอายุ (ปี) เพศชาย  (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 
แรกเกิด  - 5 ป ี 103 99 202  
  6 ปี  - 11 ป ี 160 136 296  
12 ปี  - 17 ป ี 119 103 222  
18 ปี  - 25 ป ี 220 183 403  
26 ปี  - 31 ป ี 176 160 336  
32 ปี  - 40 ป ี 286 279 565  
41 ปี  - 49 ป ี 327 305 632  
50 ปี  - 59 ป ี 290 363 653  
60 ปี ขึ้นไป 323 485 808  
ต่ ากว่า 18 ปี 382 338 720  
อายุ 18-60 ปี 1,299 1,290 2,589  
61 ปี ขึ้นไป 307 473 790  

รวม 1,988 2,101 4,099  
ข้อมูลจาก  :  ระบบสถิติประชากร ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

    (๔) จ านวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ของต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

เบี้ยยังชีพ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 

หมายเหตุ 
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

ผู้สูงอายุ 679 687 700 715 773  
ผู้พกิาร 72 71 69 78 86  
ผู้ป่วยเอดส์ 4 4 4 4 4  

รวม 755 762 773 797 863  

ข้อมูลจาก : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕61 



14 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

 สถาบันการศึกษา ดังนี้ 
 1. โรงเรียนประถมศึกษา ๑  แห่ง คือ โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณ ี(ศิริพรรณพิทยา) 

ระดับ/ชั้น 
เพศ (คน) 

รวม 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนครู 

(คน)  หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 5 3 8 1 - ครู อัตราจ้าง (ญ) จ านวน 1 คน 
- ครู อัตราจ้าง (ญ) จ านวน 1 คน 
 
- ครู อัตราจ้าง (ญ) จ านวน 1 คน 
- ครู อัตราจ้าง (ญ) จ านวน 1 คน 
- ครู อัตราจ้าง (ช) จ านวน 1 คน 
- ครู อัตราจ้าง (ญ) จ านวน 1 คน 
- ครู อัตราจ้าง (ญ) จ านวน 1 คน 
- ครู อัตราจ้าง (ญ) จ านวน 1 คน 
 
 

อนุบาล  2 7 4 11 1 
รวมก่อนประถมศึกษา 12 7 19 2 

ประถมศึกษาปีที่  1 3 4 7 1 
ประถมศึกษาปีที่  2 2 3 5 1 
ประถมศึกษาปีที่  3 4 6 10 1 
ประถมศึกษาปีที่  4 5 5 10 1 
ประถมศึกษาปีที่  5 8 9 17 1 
ประถมศึกษาปีที่  6 4 1 5 1 

รวมระดับประถมศึกษา 26 28 54 6 
รวมทั้งสิ้น 38 35 73 8 

                   ข้อมูลจาก : โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี ณ ปีการศึกษา 2561 
 อัตราก าลัง  
          จ านวน 12 คน  ดังนี้ 
 - ผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน (ชาย) 
 - ครูอัตราจ้าง จ านวน 4 คน (หญิง 3 คน ชาย 1 คน) 
 - ครู  จ านวน 5 คน (หญิง 4 คน ชาย 1 คน) 
 - วิทยากร จ านวน 1 คน (ชาย) 
 - เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 คน (หญิง) 

        2. โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบางจานวิทยา 

ระดับ/ชั้น เพศ (คน) 
รวม 

จ านวน จ านวนครู หมายเหตุ 
 ชาย หญิง ห้องเรียน (คน)  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 14 12 26 1 2 * ผอ. ๑ คน 
* ครูผู้ 15 คน 
* ครูธุรการ 1 คน 
* ครูอัตราจ้าง 2 
คน 
* ลูกจ้างชั่วคราว 1 
คน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 16 8 24 1 4 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 14 9 23 2 2 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 7 7 4 2 2 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 3 2 15 2 4 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 11 5 21 2 4 

รวมทั้งสิ้น 65 43 108 10 18 20 คน 

                   ข้อมูลจาก : โรงเรียนบางจานวิทยา ณ ปีการศึกษา ๒๕61 
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๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน)  

    -  มีเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   จ านวน   ๓๕   คน  
    -  มีครู คศ.๑    จ านวน    ๑    คน 
4.2 สาธารณสุข 

 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดีมีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก  มือ-
ปาก-เท้าในเด็กและโรคอ่ืนๆอีกมากมีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ อบต.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางจาน ได้จัดกิจกรรม
ร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่
ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   
                    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบางจาน   ๑ แห่ง          
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน        ๒  แห่ง        
  - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า    ร้อยละ  ๑๐๐ 

4.3 อาชญากรรม 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นมากนักเนื่องจากมีป้อมต ารวจตั้งอยู่
ภายในพ้ืนที่ท าการของหน่วยงาน แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และท าลายทรัพย์สินของราชการอยู่
บ้าง อาทิขับรถชนป้ายบอกซอย/หมู่บ้าน ซึ่งทางหน่วยงานก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๙ ชุมชน ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหา
ของหน่วยงานที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในจุดที่เสี่ยง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี 
งานมหรสพ การขับรถเร็วเกินมาตรฐานที่ทางราชการก าหนด เนื่องจากเป็นถนนเส้นทางยาวเป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การ
ขอก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน
ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทางหน่วยงานจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

-  ต ารวจชุมชน      ๑ แห่ง 
-  อปพร.ต าบลบางจาน จ านวน ๑ รุ่น   ๑  ศูนย์ 

ข้อมูลข่าวสาร 

  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน   ๒    แห่ง 
  -  หอกระจายข่าว      ๙ แห่ง 
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  -  เสียงตามสาย      ๑ แห่ง 
4.4 ยาเสพติด 

 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของ อบต. จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองเพชรบุรีได้แจ้งให้กับทาง
ต าบลบางจานทราบนั้นพบว่าในเขต อบต.มีผู้ที่ติดยาเสพติดจ านวนมาก และยังพบผู้ค้า การแก้ไขปัญหาของอบต.
สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้
ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้ งนี้ ทาง อบต.ก็ได้ให้ความ
ร่วมมือมาโดยตลอด 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

ทาง อบต. ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
3. ช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
4. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้       

และยังมีหน่วยงานด้านการสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
มวลชนจัดตั้ง 

-  ลูกเสือชาวบ้าน       ๒     รุ่น    
                     -  อสม.      ๗๕ คน     

  -  กลุ่มเกษตรกรท านา   ๑๐๐ คน 
  -  ต ารวจชุมชน    ๑ รุ่น 
  -   ศูนย์ อปพร. ต าบลบางจาน  ๑ รุ่น 

 การรวมกลุ่มของประชาชน   
             ๒ กลุ่ม 
  -  กลุ่มอาชีพ (เศรษฐกิจชุมชน หมู่ละ ๒ กลุ่ม ๙ หมู่)        ๑๘ กลุ่ม 
  -  กลุ่มออมทรัพย์ (กองทุนหมู่บ้าน)            ๙ หมู่ 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
ใช้การคมนาคมขนส่งทางบกเป็นหลัก โดยเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้

ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย และ
ถนนลาดยาง ประมาณร้อยละ 10 ปัญหาคือไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะและปัญหา
ทางด้านงบประมาณในการด าเนินการมีไม่เพียงพอ 

5.2 การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ๑,๒29  ครัวเรือน ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ

ยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่
เป็นที่สาธารณะ จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ 
ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
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5.3 การประปา 

         มีประปาใช้ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่ใช้น้ าประปา ๑,๒48 ครัวเรือน และประชากรที่ยังไม่มีน้ าประปาใช้
ประมาณ 80 ครัวเรือน 

5.4 โทรศัพท์ 
         -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   ๓ ตู้ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        ไม่มีไปรษณีย์ในเขตพ้ืนที่ต าบล แต่ใช้บริการทีท่ าการไปรษณีย์เพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

ข้อมูลการเกษตร 
ข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

ชื่อหมู่บ้าน 
พท.ทั้งหมด
ของหมู่บ้าน 

(ไร)่ 

พท.ท าการเกษตร 
รวม พท.
การเกษตร 

(ไร)่ 

ที่อยู่อาศัย 
(ไร)่ 

พท.รับน้ า
ชลประทาน 

(ไร)่ 

ท านา 
(ไร่) 

ไม้ผล/
ยืนต้น 
(ไร)่ 

ปลูกผัก 
(ไร)่ 

ไม้ดอก/ไม้
ประดับ 
(ไร)่ 

ทุ่งหญ้า
เลื้ยงสัตว ์

(ไร)่ 

บ่อกุ้ง/บ่อ
ปลา 
(ไร)่ 

วัดชีสาม ๑,๔๗๐ ๑,๐๒๘ ๗ ๓ ๑ ๓๒ ๑๓ ๑,๐๘๔ ๑๖๖ ๑,๐๘๔ 
หนองเป็ดน้ า ๒,๘๐๐ ๒,๓๕๖ 20 ๑ ๐ ๕๔ ๕๔ ๒,๔๘๐ ๘๕ ๒,๔๘๐ 
โลกา ๖๕๕ ๒๔5 ๗ ๐ ๐ ๔๐ ๑๐ 302 ๑๕๘ ๒๙๗ 

ท่ามะกอก ๕๕๑ ๓๕๑ ๕ ๐ ๐ ๓๘ ๓ ๓๙๗ ๗๑ ๓๙๗ 
ศาลเจ้าฯ ๑,๐๒๗ ๗๒๙ ๔ ๐ ๐ ๑๙ ๗ ๗๕๙ ๑๕๐ ๗๕๙ 
ไล่เบีย้ ๑,๐๕๐ ๗๖๙ ๒4 ๕ ๒ ๓๒ ๒๐ 852 ๒๖๒ ๘๕๖ 
ท่าไทร ๑,๓๐๐ ๘๓๐ ๓ ๐ ๐ ๕๑ ๓๑ ๙๑๕ ๑๑๒ ๙๑๕ 
ท่าใหญ่ ๕๒๕ ๒๙๘ ๔ ๐ ๐ ๓๒ ๓๔ ๓๖๘ ๑๒๙ ๓๖๘ 

ดอนกระเบื้อง ๑,๓๗๐ 1631 ๒3 ๒ ๓ ๗๒ ๗๘ ๑,809 ๕๐๘ ๑,๐๐๕ 
รวม ๑๐,๗๔๘ 8,237 ๙7 ๑๑ ๖ ๓๗๐ ๒๕๐ ๘,971 ๑,๖๔๑ ๘,๑๖๑ 

 

ข้อมูลจาก : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 20 มกราคม ๒๕61 
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6.2 การประมง 
ข้อมูลประมง 
                        จ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

หมู่ที ่ ชนิดสัตว์น้ า จ านวนเกษตรกร (ราย) จ านวนฟาร์ม พ้ืนที่ (ไร่) 

1 ปลานิล 1 1 7 

2 ปลาช่อน 2 2 9 

ปลาดุก 1 1 0.50 

ปลานิล 4 4 6.25 

6 ปลาชะโด 2 2 16 

กุ้งขาว 2 2 7 

9 กุ้งขาว 1 1 4 

ปลาช่อน 3 3 15.5 

ปลาชะโด 1 1 3 

ปลาดุก 2 2 16.5 

ปลานิล 3 3 15 

รวม 22 22 99.75 

ข้อมูลจาก : ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕61 

 
6.3 การปศุสัตว ์
ข้อมูลปศุสัตว ์

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

ที ่ รายการ 
หมู่ที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 โคเนื้อ 79 279 49 7 27 24 24 37 87 613 
2 โคนม 3 - - - - - - - - 3 
3 ไก ่ 275 805 176 384 332 66 229 322 287 2,876 
4 เป็ด 19 296 25 109 1,640 4 815 84 33 3,025 
5 แพะ - - - - - - - - - - 
6 แกะ - - - - - - - - - - 
7 นก/สัตว์สวยงาม - - - - - - - - - - 
8 สุกร     30  10 165  205 
9 กระบือ - - - - - - - - - - 

รวม 376 1,380 250 500 2,029 94 1,078 608 407 6,722 

ข้อมูลจาก : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕61 
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๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร           3 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  -         แห่ง 
ร้านเสริมสวย               5        แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 

       ประเพณีการแข่งขันเรือมาด นิยมเล่นกันตามวัดต่างๆ ตั้งแต่กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 นิยมเล่น
กันในช่วงเวลาเที่ยงวันเป็นต้นไป 

 ประเพณีกระจาด เรียกกันว่า ท าบุญถวายกระจาด งานกระจาดเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวต าบลบางจาน 
การท าบุญครั้งนี้เพ่ือร่วมร าลึกถึงอดีตอันขมข่ืนของชาวบ้านในชุมชนเมื่อครั้งเสียเพชรบุรีแก่พระยาละแวกเชื่อกันว่า
การท าบุญจะท าให้จิตใจผ่องใส เป็นการต่ออายุและสร้างบุญกุศลให้แก่ตัวผู้ปฎิบัติเอง โดยการจะปิดถนนบริเวณ หมู่
ที่ 6 ต าบลบางจาน - บ้านดอนผิงแดด ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ชาวบ้านจะน าเสื่อมาปูตลอดถนนระยะทางยาวกว่า 
2 กิโลเมตรพร้อมกับน ากระจาดนับร้อยใบที่บรรจุสิ่งของอาหารคาวหวาน จ าพวกผลไม้ ขนมหวาน จ าพวกขนมกง 
ขนมเกวยีน ขนมสามเกลอ และขนมหรุ่ม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นขนมพ้ืนบ้านที่ชาวบ้านท าขึ้นเอง และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ 
แมงดาทะเล และปูทะเล โดยสิ่งของทุกอย่างจะถูกน าใส่ลงไปในกระจาดที่มีรูปทรง 6 เหลี่ยม 6 ยอด ที่ถูกตกแต่ง
ด้วยกระดาษสีอย่างสวยงามพร้อมกันนี้ แต่ละครอบครัวที่น ากระจาดมาท าบุญจะมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มานั่ง
บริเวณท่ีมีกระจาดตั้งจุดละ 1 รูป เพ่ือร่วมพิธีสงฆ์ และหลังจากเสร็จพิธีก็จะมีการร่วมกรวดน้ าอุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยแต่ละครอบครัวจะต้องถวายของทั้งหมดแด่พระภิกษุสงฆ์โดยการเตรียมงานนั้นต้อง
เตรียมการล่วงหน้าแรมเดือน ตั้งแต่การท ากระจาดของแต่ละบ้านให้สวยงาม ที่มีทั้งการประดับตกแต่งกระจาดด้วย
ดอกไม้ และกระดาษสีเพ่ิมความสวยงาม และท่ีส าคัญชาวบ้านที่นี่ต้องท าขนมที่จะน ามาใช้ในพิธีด้วยตนเองแทบทุก
ชนิด 
         ส าหรับประเพณีงานถวายกระจาดของชาวบ้านต าบลบางจาน ถึงแม้จะเป็นประเพณีเล็กๆ ที่จัดเฉพาะชุมชน
เท่านั้นแตก็่นับเป็นประเพณีที่มีความส าคัญและถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น เป็นประเพณีท่ีสอนให้
ลูกหลานได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภายใต้หลักธรรมของศาสนาอีกทั้งในจังหวัดเพชรบุรี 
มีการจัดงานกระจาดลักษณะนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น และเม่ือถึงวันขึ้น 8 ค่ าเดือน 8 หลัง ถือเป็นสัญญาของ
ชาวบ้านต าบลบางจานที่จะมาร่วมพิธีท าบุญกระจาดกันอย่างพร้อมเพรียง 
        ส าหรับ“ประเพณีงานถวายกระจาด”เกิดข้ึนเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ใน
ยุคพระมหาราชา และสมเด็จพระนเรศวรติดต่อกัน ตามพงศาวดาร กล่าวไว้ว่า พระยาละแวก แม่ทัพเขมรได้ยก
กองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาหลายครั้งแต่ตีไม่ส าเร็จ ครั้งหนึ่งพระยาละแวก ได้ยกกองทัพข้ามอ่าวไทยมาตีเมือง
เพชรบุรี ตีได้ในปีจอศักราช 924 ตรงกับ พ.ศ. 2115 
        อีกท้ังตามหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์กล่าวว่ากองทัพเรือพญาละแวกยกพลขึ้นบกชายฝั่งทะเลทิศ
ตะวันออกของตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 7-8 กิโลเมตร เดินทัพเลียบคลองฝั่งบางจานเข้าตีเมืองเพชรบุรี ด้านถนน
ก าแพงเมืองบรรจบกับถนนหน้าสถานสงเคราะห์กุ่มสะแกในปัจจุบันเข้ายึดเมืองเพชรบุรีได้ส าเร็จโดยเหตุการณ์ครั้ง
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นั้นท าให้ชาวบ้านบางจานต้องเข้าไปหลบซ่อนตัวในป่าทึบห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อป้องกันถูกฆ่า
ถูกท าร้าย และได้พร้อมใจกันบนบานศาลกล่าวต่อเจ้าทุ่ง เจ้าป่า เจ้าเขา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยคุ้มครอง 
ปกป้องรักษาไม่ให้กองทัพพญาละแวกพบเห็น ทั้งขาเข้าตีเมืองเพชร และขากลับ โดยจะพร้อมใจกันถวายกระจาด
บรรจุด้วยอาหารคาวหวานและผลไม้พร้อมทั้งน้ าอมฤทธิ์ สุรา และบุหรี่ เป็นเครื่องเซ่นสังเวยบวงสรวงให้ประจ าทุกปี
อธิกมาส คือ ปีที่มีเดือน 8 สองหน โดยก าหนดนัดหมายกัน พร้อมใจกันเอาวันขึ้น 8 ค่ า เดือน 8 หลังทุก 3 ปี เวลา 
07.00-10.00 น. โดยการบนบานครั้งนั้นประสบความส าเร็จ พระ และชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างรอดพ้นจาก
กองทัพพญาละแวก ชาวบ้านจึงร่วมกันจัดงานท าบุญกระจาดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 

งานประจ าปี วัดใหม่เจริญธรรม วัดปากน้ าสามัคคี วัดโพธิ์ทัยมณี ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
ของทกุปี 

6.6 อุตสาหกรรม 
       ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในต าบล 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
  -  ปั๊มน้ ามัน (หลอด) ๑ แห่ง 
  - โรงส ี   ๑ แห่ง 
  - ฟาร์ม เป็ด , ไก่ , หมู ๖ แห่ง 
 กลุ่มอาชีพ 

  -  กลุ่มอาชีพ (เศรษฐกิจชุมชน หมู่ละ ๒ กลุ่ม ๙ หมู่)     ๑๘ กลุ่ม 
  -  กลุ่มออมทรัพย์ (กองทุนหมู่บ้าน)          ๙ หมู่ 

6.8 แรงงาน 

ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ (ชาวต่างด้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว) และเครื่องจักรกลเป็นส่วนน้อยจาก
การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕  เมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้าน
การเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้อง
ไปท างานนอกพ้ืนทีใ่นเมืองทีม่ีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การจ้างแรงงานเยอะ เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

 

จ านวนประชากร          
        (คน) 

 
รวมประชากร 
ของแต่ละหมู่ 

 
จ านวน /
ครัวเรือน 

 
จ านวนพื้นที่ 

ชาย หญิง 
๑ บ้านวัดชีสาม (วัดใหม)่ 471 478 949 289 ๑,๔๗๐ 

๒ บ้านหนองเป็ดน ้า 251 285 536 165 ๒,๘๐๐ 

๓ บ้านวัดโลกา 239 263 502 169 ๖๕๕ 

๔ บ้านท่ามะกอก (วัดท่าขวิด) 150 153 303 83 ๕๕๑ 

๕ บ้านศาลเจ้าพ่อโรงหนัง 151 169 320 100 ๑,๐๒๗ 

๖ บ้านไล่เบี ย 163 161 324 105 ๑,๐๕๐ 

๗ บ้านท่าไทร (ท่าใหญ่) 146 139 285 79 ๑,๓๐๐ 

๘ บ้านท่าใหญ่ (หน้าท่าใหญ่) 79 101 180 52 ๕๒๕ 

๙ บ้านดอนกระเบื อง 364 362 726 213 ๑,๓๗๐ 

รวม 2,014 2,111 4,125 1,255 ๑๐,๗๔๘ 

 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

 
ประเภทของการท าเกษตร จ านวน 

จ านวน 
กก./ไร ่

ผลผลิต
เฉลี่ย 

บาท/ไร่ 

ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 
บาท/ไร่ 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 
บาท/ไร่ 

ท านา ในเขตชลประทาน 190 คร. 8,237 ไร ่ 800 3,555.56 5,105.56 - 
นอกเขตชลประทาน - - - - - 

ท าสวน สวนผัก - - - - - 
สวนดอกไม้ - - - - - 

ท าไร่ ไร่ผลไม้ - - - - - 
อ่ืนๆ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ - - - - - 
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า

การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร)กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ       
1. แม่น้ า -     - 
2. ห้วย/ล าธาร -     - 
3. คลอง -     - 
4. หนอง/บึง -     - 
5. น้ าตก -     - 
6. อื่นๆ - - - - - - 
แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น       
1. สระ -     - 
2. คลองชลประทาน -     - 
 

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

บ่อบาดาลสาธารณะ       
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
ประปาหมู่บ้าน 
(ของ อปท.) 

      

ระบบประปา 
(ของการประปาส่วนภูมิภาค) 

    
   

      
      

  
      

       
         95 

แหล่งน้ าธรรมชาติ      - 

 

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้าน มีน้ ากิน น้ าใช้  เพียงพอ กับความต้องการ  

ที่มา : http ://e-plan.dla.go.th_moo.jsporgld  
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 

   นับถือศาสนาพุทธ เป็นส่วนใหญ่ 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ดังนี้ 
           วัด จ านวน ๓ แห่ง  ได้แก่  
              ๑. วัดโพธิ์ทัยมณี    
     ๒. วัดปากน้ าสามัคคี    
     ๓. วัดใหม่เจริญธรรม 
           ส านักสงฆ์  จ านวน   ๑    แห่ง 
           ศาลเจ้าพ่อโรงหนัง จ านวน   ๑    แห่ง 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

   - ประเพณีกระจาด  
   - ประเพณีการแข่งขันเรือมาด 

- งานประจ าปี วัดใหม่เจริญธรรม,วัดปากน้ าสามัคคี,วัดโพธิ์ทัยมณี 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 - การท าขนมหรุ่ม 
 -  การตัดพวงมะโหด งานประจ าปี งานอุปสมบถ และงานมงคลต่างๆ 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
      - อาหารทะเลแห้ง 
          - ผลิตภัณฑ์ไม้ตาล (ไม้ตาลคัดขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป แต่ต้องเป็นต้นที่แก่จัด น ามาแปรรูปตามแบบ
ต่างๆ เช่น แก้วแชมเปญ ครก ทัพพี โอ่ง เชี่ยนหมาก) 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  คลอง, ล าน้ า, ล าห้วย   ๒๐  สาย 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  สระน้ า     ๑ แห่ง (ม.๑) 
  -  ถังน้ า ค.ส.ล.     ๒๗ ถัง 

9.2 ป่าไม้ 
 ไม่มีป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบล 

9.3 ภูเขา 

    ไม่มีภูเขาในพ้ืนที่ต าบล 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
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ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ดีมีคุณภาพสูงในพ้ืนที่ของส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูกและที่อยู่
อาศัย  ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่ ก็ได้แก่  ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ เนื่องท าการเกษตรเป็นหลักท าให้แหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน 
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โครงสร้าง 
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

    

 นักoyd 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางจาน 

สภา อบต. คณะผู้บริหาร 

นายก อบต. ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. 

รองนายก อบต. 

รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต 

ปลัด อบต. 

ส านักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม กองช่าง กองคลัง 
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กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1.1 งานบริหารทั่วไป  
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานบุคคล 
1.4 งานกฎหมายและคด ี
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.6 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.7 งานสาธารณสุขชุมชน 
1.8 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
      และวัฒนธรรม 

 
 
 

1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 
 
 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
 
 

 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2. งานสังคมสงเคราะห์ 
3. งานส่งเสริมอาชีพ 
    และพัฒนาสตรี 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ความหมายมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะน ามาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้
ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่
และการสั่งการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ 
เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยงานใน
ส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้รวมกันก าหนดไว้เพ่ือคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ส าคัญ
ยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่การสรรหา
บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน 
ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติ งานนั้น จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์การน าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้ว การที่จะท าให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์การมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมา
ใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การต้องท าการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบั ติงานของ
บุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้ก าหนดไว้ 

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่า
เป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็น
ลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
ก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ ายหรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจ
ออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ 
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วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัยเพื่อการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการ 

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ 
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้ 
  2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งท าให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม 
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
  3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
และพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิม
ผลผลิต 
  4. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม การ
ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถด าเนินงานตาม
แผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีข้ึน 
  5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบ ผล
การปฏิบัติงานที่ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได้ดีขึ้น 

ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  1. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบด้วย 
  2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากต าแหน่งนั้น ไม่
ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย 
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ 
  3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
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  4. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 
  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
  1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการก าหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้
เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได ้
  2. คุณภาพของงาน เป็นการก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่
มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก าหนดมาตรฐานด้วย
คุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 
  ดังนั้น การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติ งานจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ
องค์การและขวัญก าลังใจของเพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ งานส าหรับ
ต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญบางประการนั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้โดย
ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติได้ตามที่ก าหนดไว้ ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอ่ืน 
ๆ ที่สามารถวัดได้มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้าย
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงาน
ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรื
อน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ปฏิบัติงาน 

โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาต าบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
กรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลและมี
พนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างานประจ าวันโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้า
งานบริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบอยู่ เช่น 

 -  ส านักปลัด            
- กองคลัง   
- กองช่าง 
- กองสวัสดิการสังคม 
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 ๑.  ส้านักงานปลัด อบต.  มีภารกิจด้านงานบริหารทั่วไป  งานธุรการ สารบรรณ งานกิจการ

องค์การบริหารส่วนต้าบล  งานเลือกตั งและทะเบียนข้อมูล งานรัฐพิธี  งานนโยบายและแผน  งานวิชาการและ

ระเบียบต่าง ๆ  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานบุคคล  งานกฎหมายและคดี งานส่งเสริม

การเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

๒. กองคลัง  มีภารกิจด้านงานการเงิน  งานการบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้          

และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

  ๓. กองช่าง  มีภารกิจด้านงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานประสาน

สาธารณูปโภค   

  4. กองสวัสดิการสังคม มีภารกิจด้านงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งาน
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 
        โครงสร้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            -งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

           -งานบุคลากร 

 

1.นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ/
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                                                             โครงสร้างกองคลัง 

 

 

     

 

 

 

  

 

     โครงสร้างกองช่าง 
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     โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 
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การปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก 
กระบวนงาน : การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนา
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่ง
มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
              คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
แจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ฯลฯ ซึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์แผนพัฒนาระดับ
จังหวัดและอ าเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ตลอดจนการสะท้อน
ถึงปัญหาความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัดและ
อ าเภอ เพื่อเข้าร่วมในการปรับรูปแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาน ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจานขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
             ๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 

๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี 
และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
             ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   1. ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะน ามาซึ่งการบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้และเป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา
และทิศทางท่ีแน่นอน สามารถมองเห็นจุดมุ่งหมาย ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอย่างชัดเจน 
         2. สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
     3. เพ่ือช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบสามารถตอบสนองและควบคุมการด าเนินงานและติดตาม
ประเมิลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
             4. เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนและช่วยให้เกิดการประหยัด สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง
และเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
             5. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
     การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีข้ันตอนดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเอกสาร/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
                1. น ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มาบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ มา
ประกอบในการจัดท าให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน   
                2. ด าเนินการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนและเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความเชื่อถือในการน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ โดยปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาของตนเองและรวบรวมโครงการที่เกิน
ศักยภาพของชุมชนเสนอต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น 
       ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าและทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
                คณะท างานจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประชุมวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาน ด้วยเทคนิค SWOT analysis และก าหนดวิสัยทัศน์ 
       ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  
                1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยน าฐานข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณา พร้อมจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง 
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นท่ีกรมส่งเสริมการปกครองก าหนด                 
                2. ด าเนินการจัดท าประชุมประชาคมท้องถิ่น จากนั้นประชุมประชาคมต าบลบางจาน เพ่ือชี้แจงท า
ความเข้าใจยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจานรับทราบปัญหา ความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ  
                3. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากประชาคม และหน่วยงานต่างๆภายในต าบลและส่วนราชการ
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ส่งให้กับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือรวบรวม
แนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ส่งข้อมูลจากการประชาคมดังกล่าวให้กับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีรวมทั้งส่งเอกสารโครงการต่างๆให้กองช่างลงพ้ืนที่ส าหรับส ารวจโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย 
           ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

       ประชุมการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ โดยมีเค้าโครงดังนี้ 
                        บทที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน          
                        บทที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 - 2560)  
               บทที่  3  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
                        บทที่  4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
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                        บทที่  5  การติดตามและประเมินผล 
       ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
                รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นฯ 
       ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ  
                พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
       ขั้นตอนที่ 6 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯต่อสภาฯ  
       ขั้นตอนที่ 7 สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ      
                เห็นชอบแล้วประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
              1.  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจานมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่มีประสิทธิภาพ เป็นแผนที่มียุทธศาสตร์  
แนวทาง ท าให้มีเป้าหมายทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอย่างชัดเจน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
                2.  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ในการน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ  เป็นข้อมูลซ่ึงหน่วยงานอื่นๆภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งผู้ที่สนใจร้องขอ   
                3.  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนอื่นๆเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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บทที่  4 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 

 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
 

 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการ
ในการท างานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน  
ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  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  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชกา รก็ได้  
การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 
 1.2  พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ที่  ก.พ.จัดท า 
 1.3  พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
 1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่น 
ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาล
อนามัยผู้มีหน้าทีร่ับส่งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทาง
ราชการเพ่ือน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  "ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่าประจ า
แผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่งลงบัญชี  เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ 
 2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 
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 "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  มติ
ของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท 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  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการสอบสวน
พิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  21  
ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจาก
ราชการ  การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัยหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และ
ด าเนินคดีอาญา  เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมทั้งอาจจ าคุกและ
ยึดทรัพย ์ ดังนั้น  ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นส าคัญ  ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหา
ที่ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือ
ประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจานมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  
เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตาม
เป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือการ
บริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ขั้นตอนของการด าเนินงาน  และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีความ
เป็นไปได้ทางเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังนี้ 

              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 -   หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ  ที่ท าการของส่วน
ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 
 -   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. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่
ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  มาตรา 42  เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎระเบียบ  
ข้อบังคับหรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน  มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ
นั้น  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ าซ้อน  หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่ วนราชการอ่ืน
หรือไม่  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดย
ปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้
ก าหนดเป็นความลับได้เท่าที่จ าเป็น 
 -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม  
มาตร 9 (3) แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความ
คุ้มค่าในภารกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. ก าหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้น
สังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บงัคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
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             ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  
พ.ศ.2558 

  ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึด
มั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  พ.ศ.
2558 

 ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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      ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  พ.ศ. 2558 
 ข้อ  3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจานทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก      
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการดังนี้ 
  1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกัน  พัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

          

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการด าเนินงาน  
จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้น  เพ่ือ
เป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  
และเป็นธรรม   จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
จานเพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะท าให้ได้รับ
การยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ 
  1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง  และมุ่งมั่น  แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 
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 ข้อ  2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ความเต็มใจ 
  2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และครบถ้วน 
 
 ข้อ  3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
  3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 ข้อ  4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
  4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
  5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ข้อ  6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  6.2  กล้าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 
 ข้อ  7  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
  
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ดังนี้ 
 1.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
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 4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6.  พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 7.  พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 8.  พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 9.  พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  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
บริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืน
ได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  มี
ความส าคัญ  ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้
ด าเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุก
ฝ่ายรวมทั้งการให้  การบริการแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดภายใต้  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

 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 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

 1)  มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
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 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

 3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส  เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพ่ือกิจการอื่น 

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

 การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมี
ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน  การบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 2.  การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

 3.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 4.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและตั วชี้วัด
ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย  ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการ
รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่
ประชาชน         6  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
 2.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 3.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
 4.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
 5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 6.  การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย  การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์   ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
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 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 

 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการ
เปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการ
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
 ด้านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได้แก ่
 1.  การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 2.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสม 
 3.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
(External Audit) ที่เป็นอิสระ 
 4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาตรฐานความ
โปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิ
การเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาศักยภาพ
ของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงานซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจาก
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณความ
รับผิดชอบและระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

 1.  มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 2.  มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน  หน่วยงาน  โดยพิจารณาจากผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง  การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย  เช่น  การบริการตามล าดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชาชนผู้
มารับบริการ 
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วิธีการประเมิน 
 จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานก าหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ประชาชน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 1.  มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
 2.  มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.  มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน - หลัง 
 การที่หน่วยงานได้มีการก าหนดและด าเนินการเพ่ือพัฒนา  ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดท ากิจกรรม
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็นการก าหนดรูปแบบและ
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท าความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณาจาก
การก 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 ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผ น  
ปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
 1.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดท ารายงาน
ผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตาม
แผนการปฏิบัติการประจ าปี 
 2.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้  หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้กิจกรรมต่างๆ 
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏ
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ว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อก าหนดที่วางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไข
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 
 1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการให้
โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และควบคุม
ให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)  การ
ควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย  คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณ
และคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
 2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้และให้เป็นไปตามก าหนดการโครงการ  
ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้าน
ความปลอดภัยของพนักงานด้วย 
 3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการเสีย
ค่าใช้จ่ายต่ าสุด  และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การควบคุมการใช้
จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้าของ
โครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  การควบคุม
ก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้  ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ  
โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การส่งเสริ ม
ประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เป็นต้น 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 

 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  การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิด
เพ่ือลงโทษ  แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ  เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและ
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ผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น  เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วย
แนะน า  ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น 

 4.  ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอ
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า 
"สายเกินแก้"  ก็จะไม่เกิดขึ้น 

 5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น  ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนั้น  
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการ
ป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น  โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้
เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 

 6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  โดยปกติ
โครงการต่าง ๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง  
เช่น  ค าว่าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่
เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการ
จะต้องมีการท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น  เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบและ
ท าการควบคุมได ้

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน  ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์   นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตามและการ
ควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ  กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดู
ผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว  ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ  และ
ในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สามารถ
ควบคุมอะไรได ้
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