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คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานปลัด 

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัด เนื่องจากในปัจจุบันสำนักงานปลัด   มีภารกิจ

ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น การอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร  เป็นส่วนสำคัญ

ที่จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี  ดังนัน้เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานราชการ

ของสำนักงานปลัด เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ    และเข้าใจการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับนโยบาย  วิสัยทัศน์  ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  จึงได้จัดทำคู่มือ

แนวทางการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานปลัด  ตามลักษณะงานของแต่ละบุคคลภายในสังกัดสำนักงาน

ปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ดังนี ้

สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลวังตะเฆ ่มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น  8  งาน  ดังนี ้

1.งานบริหารทั่วไป 

1.1 งานสารบรรณ 

1.2 งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

1.3 งานตรวจสอบภายใน 

1.4 งานทะเบียนพาณชิย์ 

1.5 งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 

1.6 งานรัฐพิธี 

1.7 งานอื่นๆ ตามกฎหมายบัญญัติหรอืภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 

1.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และงานตามมาตรฐานตำแหน่ง     

 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 2.1  งานอำนวยการ 

 2.2  งานป้องกัน 

 2.3  งานช่วยเหลอืฟืน้ฟูและบรรเทา 

 2.4  งานดับเพลิงและกู้ภัย 

3. งานแผนและนโยบาย  

 3.1  งานนโยบายและแผนพัฒนา 

 3.2  งานวิชาการ 

 3.3  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

 3.4  งานงบประมาณ 

 3.5  งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 3.6  งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

 3.7  งานติดตามและประมาณผล 

 3.8  งานวิเคราะห์ขอ้มูล 

 3.9  งานแผนดำเนนิงาน 
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4. งานกฎหมายและคดี 

 4.1  งานกฎหมายและนติิกรรม 

 4.2  งานรอ้งเรียน  รอ้งทุกข์และอุทธรณ์ 

 4.3  งานข้อบัญญัติตำบลและระเบียบ 

 4.4  งานดำเนนิการทางคดีและศาลปกครอง 

5.  งานกิจการสภา อบต. 

 5.1  งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 

 5.2  งานการประชุม 

 5.3  งานอำนวยการและประสารงาน 

 5.4  งานธุรการสภา 

6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 6.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 6.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

 6.3  งานควบคุมโรค 

 6.4  งานรักษาความสะอาด 

 6.5  งานบริการสาธารณสุข 

 6.6  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 6.7  งานป้องกันยาเสพติด 

7. งานบริหารงานบุคคล   

 7.1  งานบริหารงานบุคคล 

 7.2  งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

 7.3  งานสวัสดิการ 

8. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 8.1  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 8.2  งานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว 

 

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

1.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน     

2.  เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 

3.  เป็นเครื่องมอืในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ 

4.  เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมใหแ้ก่พนักงานในองค์กร 

5.  เป็นเครื่องมือในการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร 

 

/ขอบเขต... 
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ขอบเขต 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  

รวมไปถึงพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานใน สังกัดสำนักงาน

ปลัด ใหส้อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ  มติ หลักเกณฑ์คำสั่งองค์การบริหารส่วน

ตำบลวังตะเฆ่ที่มอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบของแต่ละส่วนราชการ   และวิธีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม

ตั้งแต่ขัน้ตอนเริ่มต้นจนถึงสิน้สุดกระบวนงานนั้น   

ความรับผิดชอบ   

การแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผดิชอบได้รับมอบหมาย รวม

ไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานนั้น ๆ งานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งสายการบังคับบัญชาตามลักษณะ

งานตามโครงสร้างของส่วนราชการดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการ

ของ เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องกับข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุก

ระดับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน  จึงออกคู่มือปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางการ

ปฏิบัติงานราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน ให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ ถือปฏิบัติโดย

แบ่งการกำหนดแนวทางภายใต้การกำกับดูแลและรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ  ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์

หรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการนี้กำหนดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานในแต่ละส่วนงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบล ต่อไป 

 การกำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานในองค์กรได้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันนั้น  โดยมีหนังสือสั่ง

การ ข้อระเบียบ กฎหมาย กำกับเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่แล้ว  สำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์ตาม

คู่มือกำหนดขึ้นเพื่อนำมาเป็นแนวทางการถือปฏิบัติให้เป็นแบบแผนเดียวกันด้วยความยุติธรรม  โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ขององค์กรและทางราชการเป็นหลักที่ตอ้งคำนึงถึงเป็นสำคัญ   

 ดังนั้น  ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน  ได้กำหนดกฎ หลักเกณฑ์ เป็น

แนวทางการปฏิบัติราชการ  ดังนี ้  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติงาน 

1.งานบรหิารทั่วไป 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  

 ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้อง

ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การ

รายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและ

เตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ 

/และรายงาน... 
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และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศติดตามผลการ

ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้อง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากร

บุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงนิและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ 

งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ

แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.ด้านการปฏิบัติการ   

  ๑.๑ ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหาร

สำนักงาน ในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ

ราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และ

งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 

  ๑.๒ จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคำสั่ง

ต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทาง

ราชการ 

  ๑.๓ ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร

สำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการวินจิฉัยสั่งการของผูบ้ริหาร 

  ๑.๔ จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ 

เพื่อให้การบริหารการประชุมมปีระสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  ๑.๕ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

ตามที่กำหนด 

  ๑.๖ ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี  เพื่ อให้งานดำเนินการไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  ๑.๗ ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของ

หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผูบ้ังคับบัญชาต่อไป 

 ๒.ด้านการวางแผน 

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาม หรือ

โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

 ๓.ด้านการประสานงาน 

  ๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

  ๓.๒ ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรอืความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

/4.ด้านการบริการ... 
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 ๔.ด้านบริการ 

  ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่

หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน

ที่รับผดิชอบ 

1.1 งานสารบรรณ 

  “งานสารบรรณ”  หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต่การจัดทำ  การรับ-การส่ง  

การเก็บรักษา  การยืม   การทำลาย  ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนขอบข่ายของงาน สารบรรณ  ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจำ ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ  รับ  บันทึก  จด

รายงานการประชุม  สรุป  ย่อเรื่อง  เสนอ สั่งการ  ตอบ  ทำรหัส  เก็บเข้าที่  ค้นหา  ติดตามและทำลาย  ต้องเป็นระบบที่ให้

ความสะดวก  รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของ “งานสารบรรณ” ทำให้สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงาน               

สารบรรณว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตัง้แต่  

1. การผลิตหรือจัดทำเอกสาร (พิจารณา-คิด-ร่าง เขียน ตรวจร่าง-พิมพ์ทาน สำเนา- เสนอ-ลงนาม)                               

2. การส่ง (ตรวจสอบ-ลงทะเบียน-ลงวันเดือนปี-บรรจซุอง-นำส่ง)  

3. การรับ (ตรวจ-ลงทะเบียน-แจกจ่าย)  

4. การเก็บ รักษา และการยืม  

5. การทำลาย หนังสือราชการ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  

1) หนังสือที่มไีปมาระหว่าง ส่วนราชการ  

2) หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึง 

บุคคลภายนอก  

3) หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรอืบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  

4) เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึน้เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ  

5) เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตาม กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ รวมถึง เอกสารที่ 

ประชาชนทั่วไปมีมาถึง ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานก็จัดว่าเป็นหนังสือราชการด้วย ชนิดของ

หนังสือราชการ (นอก – ใน - ตรา – สั่ง – ประชา –หน้าที่) หนังสือราชการมี6 ชนิด คือ  

1) หนังสือภายนอก  

2) หนังสือภายใน  

3) หนังสือประทับตรา  

4) หนังสือสั่งการ  

5) หนังสือประชาสัมพันธ์ 

 6) หนังสือที่เจา้หนา้ที่ทำขึน้หรอืรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 

/1.หนังสือ... 
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1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษ ตราครุฑ เป็น

หนังสือ ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึง 

บุคคลภายนอก 

2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ ภายนอก เป็น

หนังสือติดต่อ ภายในกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ (การใช้หนังสือ

ภายใน ส่วน ราชการมักนิยมใช้เฉพาะเรื่องที่ติดต่อภายในกรมเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ หากมีหนังสือไป ต่างกรม

แม้อยู่ใน กระทรวงเดียวกันมักนิยมใช้หนังสือราชการ ภายนอก)     

 ความแตกต่างระหว่างหนังสือภายในกับหนังสือภายนอก  

ก. หนังสือภายใน มีความเป็นแบบพิธีน้อยกว่า กล่าวคือ ไม่ต้องลงที่ตั้ง ไม่มีหัวข้อ อ้างอิง 

หรอืสิ่ง ที่ส่งมาด้วยเป็นหัวข้อแยกออกมาและไม่ต้องมีคำลงท้ายโดยถือหลักความเป็นกันเอง เนื่องจากเป็น

การติดต่อ ระหว่างหน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรมหรอืจังหวัดเดียวกัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว หรือเป็น

หน่วยงาน ในสังกัดเดียวกัน  

ข. ขอบเขตการใช้หนังสือภายนอก ใช้ได้ทุกกรณีแต่หนังสือภายในจะใช้ได้เฉพาะการ 

ติดต่องาน ของหน่วยงานภายในกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกันเท่านั้น จะใช้หนังสือภายในติดต่อ 

กับหน่วยงาน เอกชนที่มิใช่ส่วนราชการหรือกับบุคคลภายนอกไม่ได้  

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน ราชการ

ระดับกรม ขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าส่วน ราชการ

ระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วน ราชการกับ

ส่วนราชการ และ ระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ  

4. หนังสือสั่งการ มี3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และขอ้บังคับ  

 4.1 คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย 

กฎหมาย ให้ใช ้กระดาษตราครุฑ  

 4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจ ของ

กฎหมาย หรอืไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำให้ใชก้ระดาษตราครุฑ  

 4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัย              

อำนาจของกฎหมาย ที่บัญญัติใหก้ระทำได้ให้ใช้กระดาษตราครุฑ  

5. หนังสือประชาสัมพันธ์มี3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์และข่าว  

 5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศ หรือชี้แจงให้ทราบ หรือ

แนะแนวทางปฏิบัต ิให้ใชก้ระดาษตราครุฑ  

 5.2 แถลงการณ์คือบรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความ เข้าใจใน 

กิจการของทางราชการ หรอืเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ใหท้ราบชัดเจนโดยทั่วกัน ให้ใชก้ระดาษ ครุฑ  

 /5.3 ข่าว... 
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 5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

  6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรอืรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คอื หนังสือที่ เจ้าหน้าที่ทำขึ้น

นอกจาก ที่กล่าวแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือ บุคคลภายนอกมีมาถึง

ส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการ

ประชุม บันทึก และหนังสืออื่น  

   6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติ

บุคคล หรือ หน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไป ไม่จำเพาะเจาะจง 

ให้ใชก้ระดาษ ครุฑ  

   6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม

ประชุมและมตขิอง ที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน  

   6.3 บันทึก คือ ข้อความซึ่ งผู้ ใต้บั งคับบัญชาเสนอต่อผู้บั งคับบัญชา หรือ 

ผูบ้ังคับบัญชาสั่งการแก่ ผูใ้ต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่า ส่วนราชการ 

ระดับกรมติดต่อกันในการ ปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใชก้ระดาษบันทึกข้อความ  

   6.4 หนังสืออื่น คอื หนังสือหรอืเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน ของ

เจ้าหนา้ที่เพื่อ เป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบ 

บันทึกภาพด้วย หรือหนังสือของ บุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับ

หนังสือของทางราชการ แล้ว มีรูปแบบ ตามที่กระทรวง ทบวง กรมจะกำหนดขึน้ใช้ตามความเหมาะสม เว้น

แต่มีแบบตามกฎหมาย เฉพาะเรื่องให้ทำตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่แบบ แผนผัง สัญญา คำร้อง เป็นต้น 

หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีสำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน สาร

บรรณกลาง 1 ฉบับ สำเนาคู่ฉบับให้ผูล้งช่ือลงลายมือชื่อหรือลายมอืชื่อย่อ และใหผู้้ร่าง ผู้พิมพ์และ ผูต้รวจ 

ลงลายมือชื่อหรือลายมือช่ือย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสอื หนังสือเวียน คือ หนังสอืที่มถีึงผู้รับ

เป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่ม พยัญชนะ ว หน้า เลขทะเบียนหนังสือส่งซึ่งกำหนดเป็น

เลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็น ลำดับไปจนถึงสิ้น ปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือ

ทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด การปฏิบัติต่อหนังสือเวียน เมื่อผูร้ับได้รับหนังสอืเวียนแล้ว

เห็นว่า เรื่องนั้นจะต้องให้หน่วยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ  ได้รับทราบด้วย ก็ให้มีหน้าที่

จัดทำสำเนาหรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว การระบุช้ันความเร็วของหนังสือราชการ 

หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ ด้วย ความรวดเร็ว

เป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

  1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติในทันทีทีไ่ด้รับหนังสือนัน้  

  2. ด่วนมาก ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติโดยเร็ว  

  3. ด่วน ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ ทั้งนีใ้ห้ระบุช้ันความเร็วด้วย 

/อักษรสีแดง... 



-8- 

อักษรสีแดง เรื่องราชการที่จะดำเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือไม่ทัน ให้ส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร 

เช่น โทร เลข วทิยุโทรเลข โทรพิมพ์โทรศัพท์วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียงหรอืวิทยุโทรทัศน์เป็น ต้น และให้

ผูร้ับ ปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่จำเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือ ให้ทำหนงัสอืยืนยัน ตามไปทันที 

  หนังสือราชการลับ สำหรับหนังสือราชการลับ ในระเบียบงานสารบรรณไม่ได้กล่าวถึงแนวทาง

ปฏิบัติในเรื่องนี้เพราะ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.2552 กำหนดให้ส่วน 

ราชการถือปฏิบัติอยู่แล้ว โดย เฉพาะที่เกี่ยวกับหนังสือราชการลับ ได้กำหนดช้ันความลับของหนังสือ

ออกเป็น 3 ช้ัน คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ  

  1. ลับที่สุด ได้แก่ความลับที่มีความสำคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคลซึ่งหาก

ความลับ ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำให้เกิดความเสียหาย

หรือเป็น ภยันตรายต่อความมั่นคง ความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติหรือ พันธมิตร

อย่างร้ายแรง ที่สุด  

  2. ลับมาก ได้แก่ความลับที่มีความสำคัญมากเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้า หาก 

ความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำให้เกิดความเสียหาย 

หรอืเป็นภยันตรายต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรอืพันธมิตรหรอืความ 

เรียบร้อยภายใน ราชอาณาจักรอย่างรา้ยแรง  

  3. ลับ ได้แก่ความลับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่ง ถ้าหากความลับ 

ดังกล่าวทั้งหมดหรอืเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผูไ้ม่มีหน้าที่ได้ทราบจะทำให้เกิดความเสียหาย ต่อ ทาง

ราชการ หรอืเกียรตภิูมขิองประเทศชาติหรอืพันธมิตรได้  

 การรับและส่งหนังสือ  

  การรับหนังสือ การรับหนังสือ ได้แก่การรับและเปิดซองหนังสือ ลงเวลา ลงทะเบียน และ

ควบคุม จำหน่าย หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ไปให้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามเรื่อง  

 ขั้นตอนในการรับหนังสือ 

  1. ตรวจสอบหนังสอืที่เข้ามา  

 2. แยกประเภทหนังสอื  

 3. จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนเพื่อดำเนินการก่อนหลัง  

 4. เปิดซองและตรวจเอกสาร  

 5. ประทับตรารับหนังสอื  

 6. ลงทะเบียนรับหนังสอื  

 7. ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ 

  

/การส่งหนังสอื 
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 การส่งหนังสือ  

หนังสือที่จะส่งออกไปนอกหน่วยงาน ได้แก่ หนังสือที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องทำเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และ

นำเสนอผูบ้ังคับบัญชาผูม้ีอำนาจลงนามเพื่อดำเนินการส่งออก  

 ขั้นตอนในการส่งหนังสือ  

 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อย เช่น ผู้บังคับบัญชาลงนามเรียบร้อย แล้ว  

เอกสารที่จะส่งไปด้วยครบถ้วน เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานสารบรรณ กลาง

เพื่อ ส่งออก  

 2. ลงทะเบียนส่งหนังสอืในทะเบียนหนังสือส่ง  

 3. ลงเลขที่และวันเดือนปี ในหนังสือที่จะส่งอออก และสำเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียน            

ส่งและ วันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่ง ตามข้อ  

 4. ตรวจสอบความเรียบร้อย  

 5. บรรจุซอง ปิดผนึกและจ่าหนา้ซอง  

 6. นำส่งผู้รับทางไปรษณีย์หรือโดยเจา้หนา้ที่นำสาร  

 7. คืนสำเนาคู่ฉบับพร้อมตน้เรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องหรอืหน่วยเก็บ  

 การเก็บรักษา และทำลายหนังสือ การเก็บหนังสือ แบ่งประเภทการเก็บออกเป็น 3 ประเภท  

คือ การเก็บระหว่างปฏิบัติการเก็บไว้เพื่อใชใ้นการ ตรวจสอบ และการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว้  

 การเก็บระหว่างปฏิบัติคือ การเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จ ให้อยู่ในความ รับผิดชอบของ 

เจ้าของเรื่อง  

 การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จำเป็น 

จะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของ ส่วนราชการตาม ระเบียบ 

สารบรรณ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ  

 การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไร         

ที ่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก การเก็บหนังสือประเภทนีเ้ป็นการเก็บไว้เพื่อรอการทำลาย  

 อายุการเก็บหนังสือ ระเบียบงานสารบรรณได้กำหนดอายุการเก็บหนังสือไว้ว่า โดยปกติให้เก็บ

หนังสือต่าง ๆ ไว้ไม่น้อย กว่า 10 ปีเว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้  

  1. หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 

แห่งชาต ิ

  2. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดีสำนวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือ 

หนังสืออื่นใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกำหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และระเบียบแบบแผนว่าดว้ยการนัน้  

 

/3.หนังสอื... 
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  3. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีสถิติหลักฐานหรือเรื่อง ที่  

ต้องใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป  

หรอืตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศลิปากรกำหนด  

  4. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จาก ที่อื่นให้ 

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

  5. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เมื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

  6. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิโดยปกติหนังสือทางการเงินต้องเก็บไว้ไม่  

น้อยกว่า 10 ปีบางกรณีหรือบางเรื่องแม้จะครบกำหนด 10 ปีแล้ว อาจจะยังไม่สามารถขอทำลายได้

เนื่องจาก ยังต้องเก็บไว้เพื่อรอการตรวจสอบหรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีหนั งสือที่ 

เกี่ยวกับการเงินซึ่ง มิใช่เอกสารสิทธิหากเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปีให้ทำความตกลงกับ 

กระทรวงการคลังเพื่อ ขอทำลายได้  

 การยืม การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว มีหลักเกณฑ์ให้ปฏิบัติดังนี้  

  1. ผูย้ืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่า เรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด  

  2. ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืม 

หนังสือ และเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลำดับ วันที่ เดือน ปีไว้เพื่อติดตาม ทวงถาม ส่วนบัตร 

ยืมหนังสอื นั้นใหเ้ก็บไว้แทนหนังสือที่ถูกยืมไป 

  3. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน

ราชการระดับ กองขึน้ไปหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย  

  4. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า 

ส่วน ราชการระดับแผนกขึ้นไปหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย  

  5. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้จะต้อง ได้รับ 

อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึน้ไปหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายก่อน  

 การทำลายหนังสือ หนังสือราชการที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน และเก็บไว้จนครบอายุการ

เก็บตามที่ ระเบียบ สารบรรณกำหนดแล้ว เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ส่วนราชการ จำเป็นต้องนำออกไปทำลาย

เพื่อช่วยใหส้่วนราชการ ต่าง ๆ มีสถานที่เก็บหนังสือได้ต่อไป  

 ขั้นตอนการทำลายหนังสือ  

  1. ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ 

สำรวจ ที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมาย

เหตุแห่งชาติกรมศิลปากร แล้วจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้า ส่วนราชการระดับกรมเพื่อ 

พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการทำลายหนังสือ  

/2.ให้หัวหน้า... 
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  2. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจาก ข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 3 

หรอื เทียบเท่าขึน้ไป คณะกรรมการท าลายหนังสือมีหน้าที่ดังนี้  

   2.1 พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอทำลาย หนังสือที่จะ

ทำลาย ได้ ต้องครบอายุการเก็บแล้วตามประเภทของหนังสือนั้น ๆ ถ้าเป็นหนังสือที่มีอายุการเก็บยังไม่ครบ

กำหนด ต้อง เก็บไว้ให้ครบอายุเสียก่อน  

   2.2 กรณีที่หนังสือนั้นครบอายุการเก็บแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นว่า 

หนังสือ นั้นยังไม่ควรทำลาย และควรจะขยายเวลาการจัดเก็บไว้ให้ลงความเห็นว่า จะขยายเวลาการเก็บไว้

ถึงเมื่อใด ในช่อง “การพิจารณา” ของบัญชีหนังสือขอทำลาย แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บในตรากำหนดเก็บ 

หนังสือ โดย  ให้ประธานกรรมการท าลายหนังสือลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข  2.3 ในกรณีที่

คณะกรรมการมีความเห็นว่า หนังสือเรื่องใดควรทำลาย ให้กรอก เครื่องหมายกากบาท ลงในช่อง “การ

พิจารณา”  

   2.4 เสนอรายงานผลการพิ จารณ า พร้อมกับบั นทึ กความ เห็นแย้ งของ

คณะกรรมการ (ถ้า มี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรอืผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณา

สั่งการ  

   2.5 ควบคุมการทำลายหนังสือซึ่งผู้มอีำนาจอนุมัตใิห้ทำลายได้แลว้  

   2.6 ทำบันทึกลงนามร่วมกันรายงานให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทราบว่า ได้ทำลายหนังสือ 

แล้ว วิธีการท าลายหนังสือ  

   1. โดยการเผา  

   2. โดยวิธีอื่นที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ซึ่งอาจทำได้หลายวิธีเช่น ฉีกเป็น 

ชิน้เล็ก ๆ หรอืเข้าเครื่องย่อย หั่นเป็นฝอย ตัด หรอื ต้ม เป็นต้น 

 

 1.2 งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

 1.  การเลือกตั้ง คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น เข้าไปบริหารงาน

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว จะเป็นพลเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในเขตปกครอง

ท้องถิ่น ตั้งแต่ในระดับเมืองหรอืจังหวัดต่ำลงมา โดยมีช่ือเรียกเขตการปกครองท้องถิ่นแตกต่างกันไป ในไทย

จะมีเขตการปกครอง ตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 

และเทศบาล  เป็นต้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเป็นช่องทางหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในระดับท้องถิ่นตามสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยการเลือกตัวแทนของตนเข้าไปใช้อำนาจตัดสินใจทางการเมือง ซึ่ง

เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดของการมีประชากรจำนวนมากและมีพื้นที่เขตการปกครองที่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้

การใชอ้ำนาจของประชาชนด้วยตนเองโดยตรง เพื่อทำการตัดสินใจ 

/ทางนโยบาย... 
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ทางนโยบายและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปทำ

ไม่ได้ในทางปฏิบัติแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของความเป็นประชาธิปไตยที่มีอยู่ เพราะการ

ปกครองท้องถิ่นตามหลักการสากลจะให้ความสำคัญกับการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นตาม

หลักประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนใน

ท้องถิ่นโดยตรง จากการร่วมคิดร่วมทำกิจการสาธารณะด้วยตนเองอย่างมากที่สุดเท่าที่           จะเป็นไป

ได้ประชาชนในท้องถิ่นจึงไม่ควรมีบทบาทเพียงแค่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นเท่านั้น                แต่

ต้องมีบทบาทติดตามและตรวจสอบการทำงานของตัวแทนและฝ่ายบริหารในระดับท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้ง

เข้าไปบริหารงานองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือรัฐบาลท้องถิ่นเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น

โดยตรง 

 การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงสถานะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือรัฐบาลท้องถิ่น และยังเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นได้ใน

หลากหลายมิติ ดังเช่น การตรวจสอบความสนใจของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น

ว่ามีสูงมากเพียงใด โดยเปรียบเทียบได้จากระดับการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ

ประชาชนในท้องถิ่น ความเข้มข้นในการแข่งขันและช่วงชิงที่นั่งในสภาท้องถิ่นของผู้สมัครลงแข่งขันรับ

เลือกตั้งท้องถิ่น  บทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งที่สังกัดพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่และขนาด

เล็ก รวมถึงบทบาทผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง  ฯลฯผลการเลือกตั้งท้องถิ่น

สามารถแสดงถึงการตอบสนองของประชาชนในท้องถิ่น ที่มีต่อนโยบายที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในท้องถิ่นใช้ใน

การหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางของนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม ให้มี

ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น               ซึ่งประเด็นที่ใช้ในการ

เลือกตั้งระดับท้องถิ่นนี้ อาจจะมีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากประเด็นนโยบายที่มีอยู่ในการเมือง

ระดับชาติก็ได้ 

1.3  งานตรวจสอบภายใน 

1. หลักการ  

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง

จากการดำเนินงาน ผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น

ส่วนประกอบสำคัญ ที่แทรกอยู่ใน การปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง 

ตามระเบียบ และกฎหมาย ที่กำหนด โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็น

การกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนัน้ การจัด 

/ทำแผนการ... 
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ทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับตลอดจน  กฎหมายต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตาม

วัตถุประสงค์ของทางราชการ นอกจากนี้ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้

ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2545 และระเบียบ คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. 2546  

2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  

2.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงนิการ

บัญชแีละด้าน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คำสั่ง มต ิคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด  

2.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม  

2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการ

ปรับปรุงแก้ไขการ ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มปีระสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด  

 2.5 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา                       

และสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  

3. ขอบเขตการตรวจสอบ  

  3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วเิคราะห์รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของ

หน่วยรับตรวจ  

  3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน 

   (1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค 

และวิธีการ ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึง

ประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และ

ประเมินผลการบริหารและการ ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

   (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ

และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำวังตะเฆ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแดรักษาและความ

ปลอดภัยของทรัพย์สิน และ การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

ประหยัด  

     

/(3)ประเมิน... 
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   (3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง 

แก้ไข เพื่อให้ การปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพฯล  

   (4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ 

คำสั่งที่ทาง ราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์                   

และสอดคล้องกับนโยบาย  

  3.3 วิธีการตรวจสอบ  

   1) การสุ่ม  

   2) การตรวจนับ  

   3) การคำนวณ ทดสอบการบวกเลข  

   4) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)  

   5) ตรวจสอบการผ่านรายการ  

   6) การสอบทาน  

   7) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  

  3.4 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  

(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  

  3.5 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  

   1. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและ ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2. การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ  

   3. จัดทำข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย  

   4. การเลื่อนขัน้เงินเดือน  

   5. การดำเนินงานเบีย้ยังชีพคนชรา  

   6. การตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

    

 1.4  งานทะเบียนพาณชิย์ 

  ความเป็นมา 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2554 

เป็นต้นไป โดยให้  อบต. รับจดทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ

ผูป้ระกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ประหยัดเวลาประหยัดค่าในการเดินทาง         และผู้ประกอบ

สามารถนำหลักฐานการจดทะเบียนพาณชิย์ใช้การทำธุรกรรมได้ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบพาณิชย์กิจโดยสามารถจด

ทะเบียนพาณชิย์ได้ ณ อบต.วังตะเฆ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

/ผูท้ี่มหีน้าที่... 
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 ผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์คือ บุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลาย

คน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือ นิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงาน

สาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 

 กิจการค้าที่เป็นพาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียนพาณชิย์ 

 1. การทำโรงสขี้าวและการทำโรงเลื่อยที่ใชเ้ครื่องจักร 

2. การขายสินค้ารวมทั้งสิน้ในวันหนึ่งไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิน้เป็นเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป 

3. การเป็นนายหน้าหรอืตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้ามีค่ารวมทั้งสิน้เป็นเงินต้ังแต่ 20 

บาทขึน้ไป 

4. การประกอบหัตกรรมหรอือุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได ้

5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรอืเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถยนต์

ประจำทางการขายทอดตลาด การรับซือ้ขายที่ดนิ การให้กู้ยืมเงนิ การรับแลกเปลี่ยนหรอืซือ้ขายเงินตรา

ต่างประเทศ การซื้อหรอืขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม 

6. การขาย การผลิตหรอืให้เช่า แผนซีด ีแถบบันทึก วดีีทัศน์ แผ่นซีดทีัศน์ ดีวีดี หรือ แผนวีดีทัศน์

ระบบดิจทิัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับอัญมณี 

8. การซื้อขายสินค้าหรอืบริการโดยวิธีการใชส้ื่อ อเิล็กทรอส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

9. การบริการอินเทอร์เน็ต 

10. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

11. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใชส้ื่อการใชส้ื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

12. การใหบ้ริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อนิเทอร์เน็ต 

13. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

14. การให้บริการเครื่องเล่นเกม 

15. การให้บริการตู้เพลง 

16. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงานช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง 

และผลิตภัณฑ์จากงานช้าง เป็นต้น 

อัตราค่าธรรมเนียม 

1.ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณชิย์ เรียกเก็บ 50บาท 

2.ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ 20บาท 

/3.ค่าธรรมเนียม... 
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3.ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชย์กิจ เรียกเก็บ 20 บาท 

4.ค่าราธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ 30บาท 

5.ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวการจดทะเบียนพาณิชย์ของผูป้ระกอบพาณิชย์กิจราย

หนึ่งเรียกเก็บครัง้ละ 20 บาท 

6.ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร 

จดทะเบียนพาณชิย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 

1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

3) สำเนาทะเบียนบ้าน 

4) กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตัง้สำนักงานแห่งใหญ่ต้องแนบเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

  หนังสือใหค้วามยินยอมใชส้ถานที่ 

 สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณชิย์กิจ 

 สำเนาสัญญาเช่า 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่ 

 สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่ 

 5) กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูม้อบอำนาจและผูร้ับมอบอำนาจ 

 6) ใบทะเบียนพาณชิย์ (แบบ พค.0403) 

จดทะเบียนพาณชิย์ (เลิก) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 

 1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 3) สำเนาทะเบียนบ้าน 

 4) ใบทะเบียนพาณชิย์ (แบบ พค.0403) 

 5) กรณีผูป้ระกอบพาณิชย์กิจถึงแก่กรรม 

  สำเนาใบมรณบัตร 

 สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท 

 6) กรณีมอบอำนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 หนังสือมอบอำนาจพร้อมตดิอากรแสตมป์ 10 บาท 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูม้อบอำนาจและผูร้ับมอบอำนาจ 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณชิย์ 

 จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 

 1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชน 

 /3)สำเนา... 
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 3) สำเนาทะเบียนบ้าน 

 4) กรณีผูป้ระกอบการมไิด้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบ 

  เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

   หนังสือใหค้วามยินยอมใชส้ถานที่ 

   สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณชิย์กิจ 

   สำเนาสัญญาเช่า 

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่ 

   สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่ 

 5) กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

   หนังสือมอบอำนาจพร้อมตดิอากรแสตมป์ 10 บาท 

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูม้อบ 

   อำนาจและผูร้ับมอบอำนาจ 

 6) กรณีประกอบพาณิชย์กิจ ขาย หรอืให้เช่า แผ่น ซีดี แถบบันทึก  วีดีทัศน์ แผนวีดี ดีวีด ีหรือแผ่นวีดี

ทัศน์ระบบดิจทิัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิงต้องมีสำเนาหนังสอือนุญาต หรอื หนังสอืรับรองให้เป็นผู้

จำหน่ายหรือใหเ้ช่าจากของลิขสิทธิ์ 

 7) กรณีทะเบียนพาฯชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งแบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย แบบ ทพ. 

บทกำหนดโทษ 

1.ประกอบพาณิชย์กิจโดยไม่จดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน แสดงรายการเท็จ มีความผิดต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนพาณิชย์อันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่

เกินเกิน 100 บาท 

2. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย แต่ไม่ยื่นคำร้องขอใบแทนภายใน 30 วัน หรือไม่แสดงใบทะเบียน

พาณิชย์ไว้ที่สำนักงานให้ได้ง่าย มีความผดิปรับไม่เกิน 200 บาท และในกรณีเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีก

วันละไม่เกิน 20 บาท  

3. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ แล้วยังฝ่ายฝืนประกอบพาณิชย์กิจต่อไป 

มีความผิดตอ้งระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรอืจำคุกไม่เกินหนึ่งปีทั้งปรับทั้งจำ 

  

1.5  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 

 1. ความเป็นมา  

พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของ  

ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานฯ  นอกจากนี้ยังให้มีการเผยแพร่เพื่อให้ประชาชน 

สามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติราชการ ซึ่งการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ กระบวนการ

ที่ช่วย สนับสนุนผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลบวนการบริหารจัดการศูนย์  

/ศูนย์ข้อมูล... 
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตัง้ขึ้นเพื่อใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตาม 

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัด

ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามกฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  กอปร กับได้มี

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มี ข้อมูล

ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ จัดเก็บ

รวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ” มีภารกิจในการให้ คำแนะนำให้

คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ โดยประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก  รวดเร็ว และ ได้รับข้อมูล

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อีกทั่งรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการ ปฏิบัติงานของ

หน่วยงานด้วย 

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า  สื่อที่มีความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรอื สิ่งใดๆ ไม่

ว่าการสื่อความหมายนั้น จะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้ทำไว้ในรูป

ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการ

บันทึก โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรอืวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้  

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรอืควบคุม 

ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับเอกชน  

“มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาครัฐในด้านการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้

ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ บุคคล เช่น 

การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีช่ือของผู้นั้น

หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะ

เสียงของคน หรือรูปถ่าย และให้ความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐย่อม จำกัดเฉพาะที่หน่วยงานของ

รัฐครอบครองหรือควบคุมไว้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เท่านั้น รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐในฐานะผูป้ฏิบัติหน้าที่ใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ด้วย  

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  

5.1 ดำเนนิการตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ได้ดังนี้  

5.1.1 จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน สำหรับให้  

บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก  

5.1.2 มีเจา้หนา้ที่รับผดิชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรอืปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ 

ให้บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ  

5.1.3 มีป้ายบอกถึงที่ตัง้ของสถานที่หรอืศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรอืปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ 

/ใหบ้ริการ... 
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ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะไว้ ตั้งแต่บริเวณอาคาร และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ

บริหารส่วนตำบลคลองเขิน  

5.1.4 มีป้ายบอกถึงที่ตัง้ของสถานที่หรอืศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

5.1.5 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 ตาม

มาตรา 7 พร้อมจัดทำดัชนขี้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ  

5.1.6 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็น ระบบเช่น แต่งตั้ง

คณะกรรมการ  

5.2 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 ตาม

มาตรา 7 พร้อมจัดทำดัชนขี้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ  

5.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ  เช่น แต่งตั้ง

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เก็บสถิติข้อมูลข่าวสาร ดาเนินการ

รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการ  

5.4 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่างสารให้แก่บุคลากร  ทราบ เช่น จัด

อบรม สัมมนา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้และรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ เผยแพร่ความรูผ้่านสื่อช่องทางต่างๆ บรรยายให้ความรู้ ผูเ้ข้าเยี่ยมชมสำรวจความตอ้งการและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สำรวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

5.5 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผู้บริหารลงนาม แล้วเผยแพร่บน

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน  (www.wangtakhe.go.th) จัดทำสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ (www.wangtakhe.go.th)  

 1.6  งานรัฐพิธี 

ความหมาย ของพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี ในรอบปีปฏิทินหลวงหนึ่งๆ ได้กำหนดวันพระราชพิธี

และรัฐพิธี ไว้ บางพระราชพิธี หรือรัฐพิธีจะกำหนดวันที่และเดือนไว้แน่นอน เช่น พระราชพิธีสงกรานต์ วัน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นต้น ส่วนพระราช

พิธีที่ เกี่ยวข้องกับทางศาสนาจะกำหนดไว้เป็นวันข้างขึ้นข้างแรมและเดือน เช่น พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระ

ราชกุศลมาฆบูชา พระราชพิธีทรง บำเพ็ญพระราชกุศล วิสาขบูชา พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 

ถวายผ้าพระกฐิน เป็นต้น 

งานรัฐพิธี  หมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรง รับไว้เป็นงานรัฐพิธี มี

หมายกำหนดการที่กำหนดไว้เป็นประจำ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็น

ประธาน ในพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราช ดำเนินไปทรงเป็นประธาน 

ในปัจจุบันมรีัฐพิธีต่างๆ ที่คณะรัฐมนตรแีละ บุคคลสำคัญจะไปเฝา้ฯ เป็นต้น 

พระราชพิธี หมายถึง งานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดไว้เป็น

ประจำตามราชประเพณี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี ก่อนถึงงานพระราชพิธี   

/จะทรง... 
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 จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบ

พระราชกรณียกิจ โดยปกติแล้วผู้มตีำแหน่งเฝ้าฯ มีหน้าที่จะต้องไปเข้าเฝา้ฯ ในพระราชพิธี เป็นต้น 

 งานพิธี  หมายถึง งานที่ผู้ใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิ ตลอดจน แบบอย่างธรรมเนียมประเพณี

การปฏิบัติ ของในแต่ละสังคมหรอืท้องถิ่น เช่น พิธีแต่งงาน พิธีศพ พิธีอุปสมบท เป็นต้น อย่างไรก็ตามอาจมี

พิธี สำคัญของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล แต่มิได้กำหนดเป็นพระราชพิธี หรือรัฐพิธี เช่น พิธีรับรองพระ

ราชอาคันตุกะ และพิธีรับรองผู้นำหรือ ประมุขต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ใน ฐานะแขกของรัฐบาล เป็นต้น 

 พิธีการ  คือ ขั้นตอนของพิธีที่กำหนดไว้ตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพิธี เพื่อให้การจัดกิจกรรมใน

พิธีนั้นๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและ สวยงาม อันจะนำมาซึ่งความศรัทธา และความเชื่อในการ

จัดกิจกรรม ร่วมกัน ทั้งในส่วนของผู้ร่วมพธิีและผูท้ี่พบเห็น 

 การเตรียมการของเจ้าหนา้ที่ที่ปฏิบัติงานงานพิธีการ 

1. เตรียมกำหนดการ 

2. เตรียมสถานที่ 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ 

4. จัดเตรียมบุคลากร 

 ขั้นตอนของพิธีที่กำหนดไว้ตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพิธี เพื่อให้การจัดกิจกรรมในพิธีนั้นๆ 

เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและสวยงาม อันจะนำมาซึ่งความศรัทธา และความเชื่อในการจัด

กิจกรรมร่วมกัน ทั้งในส่วนของผู้ร่วมพธิีและผูท้ี่พบเห็น การเตรียมการของเจา้หน้าที่ที่ปฏิบัติงานงานพิธีการ  

1.กำหนดการ คือ เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของ งานโดยทั่วไป เป็นของส่วนราชการหรือส่วน

เอกชนจัดทำขึ้น แม้ว่างานนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องถึงเบื้องพระยุคลบาท เช่น งานเสด็จพระราชดำเนิน ถ้า

หากงานนั้นมิได้เป็นงานพระราช พิธี ซึ่งกำหนดขึ้นโดยพระบรมราชโองการแล้ว เรียกว่า “กำหนดการ” 

ทั้งสิน้ เช่น ตัวอย่างดังนี ้

หลักการเขียนกำหนดการ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนต้น เป็นส่วนที่บอกชื่องาน สถานที่ วัน เวลา ที่จะ

จัดงาน  ตั วอย่ างส่ วนต้น  กำหนดการ  พิ ธี .................................. ............................(ท ำอะไร) 

ณ........................................(สถานที่ที่ไหน) วันที่........เดือน...................ปี.............เวลา...........(เมื่อไร)  

ส่วนกลาง เขียนลำดับขั้นตอนของกิจกรรมในงานพิธีนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มจนถึงลำดับขั้นตอนสุดท้ายของ

งานพิธี ตัวอย่างส่วนกลาง เวลา 08.30 น.  

- ข้าราชการและผูม้ีเกียรติพรอ้มกัน ณ.บริเวรศาลากลาง เวลา 10.00 น.  

- ประธานในพิธีเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี  

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

/-เจ้าหน้าที่... 
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- เจ้าหนา้ที่อาราธนาศลี  

- ประธานสงฆ์ให้ศลี  

- เจ้าหนา้ที่อาราธนาพระปริตร  

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  

- ถวายภัตตาหารเพล 

- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 

 - พระสงฆ์อนุโมทนา  

- ประธานกรวดน้ำรับพร  

- พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต ์ 

- เสร็จพิธี เวลา 12.00 น.  

- รับประทานอาหารร่วมกัน  

ตัวอย่างส่วนท้าย หมายเหตุ การแต่งกายชุดสากลหรือชุดสุภาพ ส่วนท้าย ด้านซ้ายของ

กำหนดการจะเขียนบอกในเรื่องการแต่งกาย 

2. การจัดเตรียมสถานที่ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน โดย พิจารณาดูว่า

งานที่จะจัดเป็นงานพิธีใด งานมงคล หรืองานอวมงคล สถานที่ที่จะจัดนั้นมีความเหมาะสมกับการจัดพิธี

นั้นๆ หรอืไม่เพียงใด โดยพิจารณาจาก  

1. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธี  

2. มีความกว้างขวางเพียงพอกับการรองรับผู้มาร่วมงานหรอืไม่ 

 3. สะอาด สะดวก และปลอดภัย  

4. ไม่มีเสียงรบกวน 

 3. การจัดเตรียมอุปกรณ์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานพิธีต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน รัฐพิธี และ

พิธีการ หรืองานที่เกี่ยวกับศาสนาพิธี ก็ควรที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการต่างๆ  ชื่อแต่ละงานจะใช้

อุปกรณ์ในการ ประกอบพิธีที่แตกต่างกัน เช่น การเตรียมการในศาสนาพิธี งานมงคล สมรส งานวางศลิาฤกษ์  

1. อุปกรณ์หลักประกอบด้วย  

- โต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป แท่นกราบ  

- แจกันดอกไม้ หรอืพานพุ่ม  

- กระถางธูป เชงิเทียน  

- ธูป เทียนบูชาพระ  

- ที่กรวดน้ำ  

- ใบปวารณา และจตุปัจจัยไทยธรรม  

- เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 

/4.การเตรียม... 
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 4. การเตรียมบุคลากร เป็นการแสดงถึงความพร้อมของผู้จัดงานพิธีการต่างๆ เพื่อ ความสะดวกใน

การประสานงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่  ละส่วนของผู้ปฏิบัติงานได้ชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบและติดตามว่าได้ ดำเนินการหรือยัง เช่น การนิมนต์พระหรือยัง จำนวนเท่าไร เชิญ ประธานหรือ

ยัง ใครเป็นพิธีกร เป็นต้น สำหรับการนิมนต์ในแต่ละพิธีมี กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป 7 รูป 9 รูป 

หรือ 10 รูป เพื่อจะได้ ครบองค์คณะสงฆ์ ส่วนงานพระราชพิธี หรือพิธีของทางราชการจะนิมนต์ พระสงฆ์ 

10 รูป กรณีบำเพ็ญกุศลสวดอภธิรรมศพประจำคืนนัน้ นิมนต์ พระสงฆ์สวดอภธิรรม จำนวน 4 รูป เป็นตัน 

 

1.8  งานอื่นๆ ตามกฎหมายบัญญัติหรอืภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 

 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือมีคำสั่งคำสั่งภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย    

 

2.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 ลักษณะงานโดยทั่วไป  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้ความรู้ทาง

เทคนิคหรอืวิชาการ พิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับดำเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ 

เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านการปฏิบัติการ 

   ๑.๑ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น 

อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายใน

ด้านชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

   ๑.๒ เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการ

ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 

   ๑.๓ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การ

ดำเนนิการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

   ๑.๔ รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำเส้นทาง

จราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่ เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกันรับ

สถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ ์

   ๑.๕ จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ

รายงานผูบ้ังคับบัญชา 

/1.6 ศกึษา... 
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   ๑.๖ ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

   ๑.๗ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

 ด้านการบรกิาร 

   ๒.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี

ความรูค้วามเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

   ๒.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบือ้ต้นได้ดว้ยตนเอง 

   ๒.๓ ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานและก่อใหเ้กิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

   ๒.๔ ใหบ้ริการรับแจง้เหตุสาธารณภัย เพื่อใหค้วามช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง 

1. อำนวยการ 

ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อำนวยการท้องถิ่น และให้มีที่ทำการโดยให้ใช้ที่ทำการ/สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เป็นสำนักงานของผู้อำนวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลวังตะเฆ่ เป็นผู้อำนวยการ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และเป็นหน่วย

เผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพืน้ที่ 

4.๒ ภารกิจของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนวังตะเฆ่ 

(๑) อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน     และ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

(๒) สนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือ

เขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการรอ้งขอ 

(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผดิชอบ รวมทั้งประสานความ

ร่วมมอืกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 

2.3 โครงสร้างและหน้าที่ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ตำบลวังตะเฆ่ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ 

(๑) ฝ่ายอำนวยการทำหน้าที่ อำนวยการ ควบคุมกำกับดูแลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการตดิตามติดต่อสื่อสารใน 

/การป้องกัน... 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และ

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การตดิต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝ่ายแผนและโครงการทำหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การพัฒ นาแผนงาน  การพัฒ นาเกี่ ยวกั บการป้ อ งกั นและบรรเทาสา ธารณ ภัย ในทุ กขั้ นตอน                   

งานติดตามประเมินผลงานการฝึกซ้อมแผนฯงานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และงานการจัดทำโครงการเกี่ยวกับ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ทำหนา้ที่ ตดิตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่

อาจเกิดขึ้นวางมาตรการต่าง ๆในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึน้ หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด 

จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการ

ปฏิบัติการจติวิทยา 

(๔) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ ทำหน้าที่สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ จัดทำบัญชี ผู้

ประสบสาธารณภัยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การ

สงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งดำเนินการ

ฟืน้ฟูบูรณะสิ่งที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรอืใกล้เคียงกับสภาพเดิมใหม้ากที่สุด 

(๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 ทำหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและ

ประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

 

 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากความแปรปรวน

ของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้น 

ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัย

หนาว และภัยจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้ ความ

ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในลำดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น

ผูอ้ำนวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพรอ้มในการป้องกัน 

 

/สาธารณภัย... 
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สาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาย

หลังจากสถานการณ์ภัยยุต 

 3. การช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทา 

การฟื้นฟูสภาพเพื่อทำให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ

แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมรวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 

ทำหน้าที่สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ จัดทำบัญชี ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การสงเคราะห์และฟื้นฟู  คุณภาพ

ชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งดำเนินการฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชำรุด 

เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรอืใกล้เคียงกับสภาพเดิมใหม้ากที่สุด 

4. งานดับเพลิงและกู้ภัย 

การป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้ รวมถึงการตรียมการ 

เพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ แต่หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร

ท้องถิ่น มหีน้าที่อำนวยการดับเพลิงและบรรเทาความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิง

ไหม้อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ .ศ. 2542 

มาตรา 5 กำหนดให้ผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น ได้แก่ ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต

ท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจ

หนา้ที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ 

1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ สำหรับ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2. จัดให้มีสถานที่สำหรับเก็บรักษาสิ่งของตามข้อ 1 โดยแยกเป็นหน่วยตามความจำเป็น 

เพื่อใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ทันท่วงที 

3. จัดให้มอีาณัติสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

4. จัดการบรรเทาทุกข์ และจัดการรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

5. จัดให้มกีารอบรมและดำเนินการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย 

6. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม และข้อปฏิบัติของอาสาดับเพลิง 

7. แต่งตั้งพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง เป็นต้น 

   3. งานแผนและนโยบาย 

 3.1 งานแผนและนโยบาย 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) รวบรวม วเิคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมอืง 

และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วน

ราชการ หรอืนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง การบริหาร หรอืความมั่นคง 

/(2) รวบรวม... 
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 (2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วน

ราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ

โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

 (3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน 

โครงการ หรอื กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

 (4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหา

ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือ

กำหนดยุทธศาสตร ์

 (5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการ

เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

 2.ด้านการวางแผน 

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 

  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมอืในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.ด้านการบริการ 

  (1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ  

  (2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน 

เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

3.2 งานวิชาการ 

    งานวิชาการเป็นงานที่สำคัญสำหรับผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเป็นงานที่จะต้องปรับปรุงการวิเคราะห์และวางแผนในหน่วยงาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักขององค์กรและ

เป็นเครื่องชี้ความสำเร็จ  งานวิชาการมีขอบข่ายครอบคลุมเกี่ยวกับงานในแต่ด้าน  และการวางแผน ตั้งแต่

การวางแผนเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการศกึษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อ

ประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและ

โครงการต่างๆ  เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ

ดำเนนิงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  

 

/3.3 งานข้อมูล… 
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3.3 งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวล

แผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ และประชาสัมพันธ์พันธ์ในข้อมูลดังกล่าว โดยการประชาสัมพันธ์จะ

แบ่งออกเป็น 2 อย่าง  

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ภายในสำนักงานองค์การบริหารตำบลวังตะเฆ่ 

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ภายนอกสำนักงานองค์การบริหารตำบลวังตะเฆ่ 

งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ สามารถเผยแพร่ข้อมูลในหลายด้าน โดยวาจา เช่นการพูดแบบ

เผชิญหน้า การพูดโทรทัศน์ การพูดวิทยุ การประชุม การอภิปรายกลุ่มเป็นต้น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

สามารถเป็นลายลักษณ์อักษร (Written communication) เช่น รายงาน คู่มือ หนังสือเรียน จดหมายข่าว 

บันทึกข้อความ เอกสารต่าง ๆ นโยบาย เป็นต้น และการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ (Visual 

communication) เช่น รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ เป็นต้น 

กลุ่มเป้าหมายในงานข้อมูลประชาสัมพันธ์ 

1. กลุ่มเป้าหมายภายใน ได้แก่ บุคลากรในองค์กร ครอบครัวบุคลากรในองค์กร 

2. กลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้แก่ ผู้มาใช้บริการ ประชาชนทั่วไป คู่แข่ง ชุมชนข้างเคียง องค์กรต่างๆ 

ของเอกชน  สื่อมวลชนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับ

ความร่วมมอื เป็นต้น 

 

3.4  งานงบประมาณ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง แผนงานสำหรับประมาณการด้านรายรับและ

รายจ่ายแสดงในรูปตัวเลขจำนวนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาเป็น 

ปีงบประมาณ คือ ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไปและให้ใช้ปี 

พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น 

การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหารต้องนำเสนอขอความเห็นชอบ

จากฝ่ายสภาท้องถิ่น ตามหลักรัฐศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินว่าด้วยการคานอำนาจ นอกจากนี้

ต้องมีการติดตามประเมินผลเพราะถือว่าเป็น “เงินสาธารณะ” (Public Money) ป้องกันการรั่วไหล ให้การใช้

จ่ายมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายรายสาขา หรือรายกลุ่มคน เช่น จัดสรรงบช่วยเหลือคนยากจน เป็น

ต้น 

วัตถุประสงค์และหน้าที่หลักของการจัดทำงบประมาณ 

1) การวางแผนเพื่อจะช่วยให้การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถชำระหนี้ได้ และ

ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารายจ่ายอยู่ภายใต้กรอบของเงินสำรองที่มีอยู่ อันประกอบด้วยรายได้ที่คาดว่าจะ

ได้รับ และเงินกู้ที่คาดว่าจะได้ 

2) งบประมาณสร้างลำดับความสำคัญในการทำงานของเจ้าหน้าที ่

3) งบประมาณช่วยจัดสรรและกระจายทรัพยากรระหว่างกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และกำหนดระดับและทิศทางของการทำงานในปีงบประมาณนั้น 

/4)สามารถ… 
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4) สามารถกำหนดระดับของภาษีและค่าธรรมเนียมที่จะถูกจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในปีงบประมาณต่อไป 

กระบวนการงบประมาณ 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

1) การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget preparation) เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ โดยเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งได้แก่ ปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรอือาจจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณ เช่น ผู้อำนวยการ

กองแผนและงบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียม

งบประมาณโดยเริ่มจาก (1) การศึกษาปฏิทินงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อ

แจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบว่ากระบวนการในแต่ละขั้นตอนควรจะดำเนินการเมื่อใดแล้วเสร็จเมื่อใด 

จากนั้น (2) ทบทวนแผน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) จัดเตรียม

ข้อมูลประมาณการรายรับ (4) จัดระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการในท้องถิ่ น 

จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง (5) ตรวจสอบภาระผูกพันที่องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอยู่ เช่น เงนิกู้ เงินทุนการศกึษา 

ภาระผูกพันตามกฎหมาย (6) เสนอโครงร่างเบื้องต้น เจ้าหน้าที่งบประมาณ ทำการพิจารณาตรวจสอบ 

วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ ในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร (7) เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

คณะผู้บริหารจะพิจารณาให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่

งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง หาก

ผูบ้ริหารเห็นชอบจะนำร่างเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

2) การอนุมัติงบประมาณ (Budget adoption) ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม จากนั้นสภาท้องถิ่นจะพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติฯ โดยการพิจารณาจะพิจารณา 3 วาระ คือรับหลักการ แปรญัตติ เห็นชอบ และเมื่อสภาท้องถิ่น

พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำเสนอร่างที่ผ่านความเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจ

ในการอนุมัติ อนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายและประกาศเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีผล

ใช้บังคับต่อไปภายใน 15 วัน หลังประกาศโดยเปิดเผย 

3) การบริหารงบประมาณ (Budget execution) จะทำให้ทราบว่างบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว ถูก

นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนได้หรือไม่ รวมทั้งมีการติดตามดูแลการใช้จ่าย

งบประมาณว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม่ สามารถดำเนินการได้

หลายวิธี เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณ

รายจ่าย โดยใช้การรายงาน หรือการควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ

และข้อบังคับต่างๆ การควบคุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจ

การเงินแผ่นดิน การควบคุมผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคม หรือการประเมินผลความคุ้มค่า

และความสอดคล้องของงบประมาณกับความตอ้งการของประชาชน ผ่านวิธีการวิจัยประเมินผล 

 

/การประมาณ… 
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การประมาณการรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดำเนนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โดยมี

การประมาณการรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งจำแนกเป็น 

(1) หมวดภาษีอากร 

(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 

(5) หมวดเงินอุดหนุน 

(6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่ายงบกลาง และ

รายจ่ายตามแผนงาน โดยรายจ่ายตามแผนงาน จำแนกเป็นสองลักษณะ คอื 

(1) รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย 

(ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 

(ข) หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 

(ค) หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 

(ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค 

(จ) หมวดเงนิอุดหนุน 

(ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น 

(2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ทั้งนีร้ายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงนินอกงบประมาณให้เป็นไป

ตามที่กรมการปกครองกำหนด 

ความยั่งยืนทางงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความยั่งยืนทางงบประมาณ หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการมีทรัพยากรที่เพียงพอ

สำหรับการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนต้องการภายในรอบปีงบประมาณ 

โดยทั่วไปมักจะประเมนิจากดุลงบประมาณ การพึ่งพารายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และระดับเงินสะสม หาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดุลงบประมาณในระดับที่ด ีมทีรัพยากรเพียงพอสำหรับความต้องการ

งบประมาณในช่วงเวลาหนึ่งๆ หรอืมีระดับเงินสะสมเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเพื่อรับมอืเหตุฉุกเฉินต่างๆ 

ย่อมเชื่อได้ 
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 3.5  งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  การจัดทางบประมาณ  จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

   1) การจัดเตรยีมงบประมาณ 

   2) การอนุมัติงบประมาณ 

   3) การบริหารงบประมาณ  การจัดเตรียมงบประมาณ หมายถึง การจัดเตรียม

งบประมาณทั้ง 2 ด้าน คือ วงเงินงบประมาณรายรับและวงเงิน งบประมาณรายจ่ ายในขั้นตอนการ

จัดเตรียมงบประมาณยังสามารถแบ่งขัน้ตอนออกได้ดังนี ้

 1) ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ในการจัดทางบประมาณประจำปีจะต้องมีการ

ประมาณการรายรับไว้ว่าจะสามารถจัดหารายรับเพื่อใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าใด ซึ่ง

การกำหนดรายรับ รายจ่ายจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและสมดุลย 

 2) กำหนดแนวนโยบายงบประมาณ คณะผู้บริหารหน่วยงานต้องกำหนดแนวนโยบายงบประมาณ 

โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องที่จะมีต่อนโยบายของหน่วยงานและผลกระทบที่จะเกิด ขึ้นจากงบประมาณ

ที่มตี่อสังคมและด้านอื่นดว้ย 

 3) กำหนดวงเงินของแต่ละหน่วยงาน เมื่อไดรับนโยบายงบประมาณแล้วจะต้องมีการพิจารณา

กำหนดวงเงนิและจัดสรรวงเงนิตามแนวนโยบายงบประมาณ 

 4) หน่วยงานขอตั้งงบประมาณ เมื่อหน่วยงานได้รับทราบวงเงินงบประมาณของตัวเองแล้วต้องขอ

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยยึดแนวนโยบายงบประมาณที่ไดกำหนด ไว้แลว้ 

 5) เจ้าหน้าที่งบประมาณ พิจารณา รายละเอียดงบประมาณที่ หน่วยงานต่างๆ งบประมาณ

รายจ่าย โดยพิจารณาด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายงบประมาณ 

ความพร้อมของหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน อาจมีการปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม และแก้ไข

ปรับปรุงงบประมาณเสนอต่อผูบ้ริหาร 

 6) ผู้บริหาร พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย โดยพิจารณา รายละเอียดแผนงาน งานและ

โครงการตา่ง ๆ ว่าเหมาะสมเพียงใด สมควรอนุมัติหรอืไม่ 

 การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณางบประมาณที่หน่วยงานเสนอขึ้นมาโดยผู้มีอำนาจ

ในการอนุมัติงบประมาณ มีอำนาจที่จะวิเคราะห์ตัดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ แต่ต้องอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณที่เสนอมา 

 การบริหารงบประมาณ  หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน งาน 

และโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อป้องกันการรั่วไหล โดยการควบคุมการเบิกจายเงิน การ

ตรวจสอบ ตามระเบียบที่หน่วยงานกำหนด  

 1) การทำแผนดำเนินงาน 

 

/2)ดำเนนิการ… 
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 2) ดำเนินการใชง้บประมาณตามแผนดำเนินงาน โดยการขออนุมัติเงนิตามระเบียบฯ 

 3) การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงนิไปแล้ว ตองมีการตรวจสอบว่าได้ใชจ่้ายเงนิไปตามจริงที่

เบิกไปหรอืไม่ การตรวจสอบจงึเป็นวิธีการสำคัญที่จะควบคุมการบริหารด้านการเงินเป็นไป ตามแผน

ปฏิบัติงาน 

 4) การรายงาน เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ใหมีการรายงานผลงานที่ได้ปฏิบัติ

ไปแลว้ เป็นระยะๆ 

 การกำหนดงบประมาณรายรับ 

  ในการจัดทำงบประมาณประจำปีจะต้องมีการกำหนดรายรับก่อนว่าจะหาได้จากทางใดมากน้อย

เพียงใด ก่อนที่จะไปกำหนดว่าจะใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ อย่างไร ตามปกติการจัดทำงบประมาจะต้องมีการ

กำหนดวงเงินขึ้นมา 2 วงเงนิ คืองบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย โดยต้องพิจารณาเงิน ทั้ง 

2 ด้าน นี้ใหสมดุลย์กัน การประมาณการรายรับเปนสิ่งสำคัญ และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของหน่วยงาน

เป็นอยางยิ่ง 

 ขอควรคำนึงเกี่ยวกับการประมาณการรายรับ 

 การประมาณการรายรับให้เป็นอยา่งมปีระสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชนสูงสุด ควรคำนึงถึงดังนี้ 

 1) หน่วยงานคลังทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางเกี่ยวกับงบประมาณ ในการประมาณการรายรับต้องทำ

รวมกับหนว่ยงานที่มรีายได้และจัดเก็บเงิน 

 2) ควรมีการกำหนดงบประมาณรายรับอยางละเอียดรอบคอบ เหมาะสมและถูกต้อง มากที่สุด 

ครอบคลุมทุกด้านตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการจัดการเงินร้ายได้ 

 3) ควรมีการจำแนกประเภทรายได้ให้เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการประมาณการเพราะรายได้

แต่ละประเภทไม่เหมือนกันและมีวิธีการประมาณการรายได้ต่างกัน การจำแนกประเภท รายได้ให้เหมาะสม 

จงึเป็นสิ่งสำคัญในอันที่จะช่วยให้การประมาณการรายได้ถูกต้องแน่นอนยิ่งขึ้น 

 4) ควรคำนึงถึงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อรายได้ ที่ทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ

ผูป้ระมาณการรายได้ตอ้งคิดประมาณการเพื่อเหตุที่ทำให้เก็บเงินไม่ได้ตามเป้าด้วย 

 5) ควรรวบรวมสถิติต่าง ๆที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได้ไว้ เพราะสถิติต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ

สำคัญและมปีระโยชน์อย่างมากในการประมาณการรายได้ให้ใกล้เคียงกับความจริง 

 6) ควรมีวิธีการกำหนดรายรับให้เหมาะสม การประมาณการรายรับงบประมาณมีวิธีการหลายวิธี

ซึ่งพอสรุปได 3 รูปแบบ คอื 

  (1) วิธีการประมาณการโดยตรง เป็นวิธีการศึกษาถึงแหล่งรายได้ต่าง ๆ อย่าง ละเอียดและ

หาตัวกำหนดที่มาของรายได้และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวกำหนดและตัวแปรต่าง ๆจนครบทุกตัวแล้ว

จึงนำมาคำนวณประมาณการรายได้ทั้งหมด 

/(2)วิธีหา… 
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  (2) วิธีหาเฉลี่ย เป็นการประมาณการ โดยหาคาเฉลี่ยการเพิ่มหรอืลดของรายรับ จากแหล่ง

ต่าง ๆ นำมาเฉลี่ยกันซึ่งอาจจะใช้เวลาเฉลี่ยกี่ปีก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม 

  (3) หารายรับจริงของปีที่ผ่านมา เป็นวิธีการนำรายรับจริงของปีที่ผ่านมานำมา คำนวณ

ประมาณการรายรับ ในปัจจุบันซึ่งเป็นวิธีที่งา่ยที่สุดไม่ตอ้งใชร้ะบบเทคนิคก้าวหนา้อะไร 

 ขอควรคำนึงในการทำงบประมาณรายจ่าย 

 1) การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ใกล้เคียงกับรายจ่ายที่น่าจะเป็นจริงมากที่สุด การจัดทงบ

ประมาณรายจ่ายที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงจำนวนมากเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เนื่องจาก งบประมารายรับมีอยู่

อย่างจำกัด ทำให้หน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมและความสามารถหมดโอกาส ที่จะนำเงินจำนวนนั้นไปใช้จ่าย

ให้เกิดประโยชน์ การทำงบประมาณรายจ่ายที่เกินความจริงหรือไม่ เพียงพอเป็นเหตุทำใหต้องมีการขอโอน

เงิน หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทำให เพิ่มภาระยุ่งยากเสียเวลาและแสดงถึงการทำงานที่ไมมี

ประสิทธิภาพ 

 2) การกำหนดเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ต้องมกีารพิจารณาใหละเอียดรอบคอบควร

คำนึงถึงสภาพพื้นฐานของหน่วยงานและความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย งบประมาณดังนัน้องค์กรที่

มีหนา้ที่กำหนดเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณต้องมีความ รอบคอบและหาขอยุติให้ได้ว่จะใช้เกณฑใ์นการ

จัดสรรงบประมาณอย่างไร จงึจะทำใหเกิดประโยชน์ สูงสุด 

 3) สภาพของโครงสร้างแผนงาน ที่ใช้ต้องสนองตอนโยบายและภารกิจของ หน่วยงานและต้อง

ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติเปลี่ยนไป 

โครงสร้างของแผนงานต้องมีการปรับตามให้สอดคล้องกันด้วย หน่วยงานที่ ทำงบประมาณรายจ่ายต้องเขา

ใจสภาพโครงสรา้งของแผนงาน ปัญหาที่เกิดขึน้ที่พบอยู่เสมอคือ 

  (1) หน่วยงานขาดความเข้าใจความหมายขององค์ประกอบในโครงสร้างแผนงาน เช่น คำว่า 

วัตถุประสงค์เป้าหมาย แผนงาน งาน โครงการกิจกรรม ฯลฯ ซึ่งมีผลท าใหการจัดโครงสร้างแผนงานในแต่

ละระดับสับสน 

  (2) ไม่ได้ มีการทบทวน วิเคราะห์วัตถุประสงค์เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆอย่างจริงจัง 

และไม่ได้มีการทบทวนวากิจกรรมใดที่สมควรชะลอ หรือยุบเลิก เพื่อใหมีทรัพยากรที่จะ นำไปใชสำหรับ

งาน/โครงการใหม่ๆ  ที่คุมค่ากว่า 

  (3) ไม่มีการกำหนดตัวชีว้ัดความสำเร็จของแผนงาน / งาน / โครงการ 

  (4) ไมมกีารกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับของโครงสร้าง แผนงานอย่างชัดเจน 

เช่น วัตถุประสงค์ในระดับงานควรมีขอบเขตกวางขว้างเพียงใด หรือวัตถุประสงค์ ในระดับแผนงาน มี

ขอบเขตอย่างไรและแตกต่างกันอยางไร 

  (5) ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของ งาน/โครงการ ภายใต้แผนงานทำให้ ไม่สามารถใช

โครงสรา้งแผนงานเป็นเครื่องมอืในการจัดสรรงบประมาณที่มอียูอย่างจำกัด 

/(6)หน่วยงาน… 
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  (6) หน่วยงานยังไม่ ได้นำโครงสร้างแผนงานไปใช้เป็นเครื่องมือในการ ตัดสินใจใน

กระบวนการงบประมาณอย่างแท้จรงิ 

  (7) บางหน่วยงานกำหนดแผนงานไม่ตรงกับแผนงานที่ปรากฏในโครงสร้างแผนงานที่กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 

 3.5  งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

 องคก์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ตระหนักถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

ที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมอืและการมีส่วนร่วม

จากภาค ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่ ที่มีการติดต่อประสานงานกัน            และ

หน่วยงานภายใน องคก์รเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบติงาน โดยการนำ           เอา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาปรับใช้รวมถึงปรับปรุงระบบงานปัจจุบนั ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึง่จะ

ส่งผลให้แก่ผู้ รับบริการใน ด้านความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของระบบ

บริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จะสนับสนุนบรรยากาศที่เอือ้ต่อการพฒันาในภาพรวม 

 วสิัยทัศน์การพัฒนา 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร

จัดการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทางภูมิปัญญาก่อ

ให้กิดความก้าวหนา้ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวตทิี่ดขีองชุมชน บนฐานวฒันธรรมทอ้งถิ่น ” 

 พันธกิจ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จะนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยัและเหมาะสมมา

ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนับสนุนให้พนักงานองคก์ ารบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ นำ เอา

ระบบสารสนเทศมาปรับใช้ในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการให้เกิดความรวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 เป้าหมายหลัก 

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่มีโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี 

ประสิทธิภาพไดม้าตรฐานและเหมาะสมกบัการใชง้านในองค์กรเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมนั่  คง

ปลอดภยัของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2. มีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองคค์วามรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาองค์กรไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่

ทันสมยั 

  3. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหาร การดูแลรักษาให้มี

ประสิทธิภาพและจำนวนปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อความตอง้การของบุคลากร 

/4. พัฒนาระบบ..... 
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  4. พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางระบบอินเทอร์เน็ต 

  5. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานผ่านสื่อระบบสารสนเทศ

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางระบบสารสนเทศได้ง่าย 

  6. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและสามารถลดข้นั ตอนการปฏิบัติราชการ

ได้อย่างเหมาะสม 

 3.6  งานติดตามและประมาณผล 

  3.6.1 ความเป็นมาของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ                อาทิ

เช่น  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

2542  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.2542  เป็นต้น  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและ

อำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคม  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  ด้านการส่งเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรม  ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การปกครองท้องถิ่นจึง

เปรียบเสมือนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เนื่องจาก                เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่

ในการฝึกฝน  ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก่ประชาชน  โดยทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปกครองตนเอง  เกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญ  คุ้นเคยกับการใช้สิทธิทางการเมือง  หน้าที่พลเมืองอัน

จะนำไปสู่ความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย   

  อย่างไรก็ดี  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจที่เพิ่มมากขึ้น  แต่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  ดังนั้น  

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความ

โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นตนเอง “แผนพัฒนาท้องถิ่น”                   ซึ่งปัจจุบันได้

ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์”  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จงึจำเป็นต้องมีการกำหนดแผน  สามารถตอบสนอง

ต่อ ความตอ้งการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความสำเร็จของแผนได้ด้วย 

  ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ  คือ  (1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและ

ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  (2)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  

(3)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  (4)  เป็นการลดความสูญ 

/เปล่าของหน่วยงาน.... 
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เปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน  และ  (5)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  ดังนั้น  การวางแผนจึง

ก่อให้เกิดประโยชน์  ดังนี้คือ  ทำให้การดำเนินงานบรรลุ  จุดมุ่งหมาย  เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอน

ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  พัฒนาแรงจูงใจ  พัฒนาการ

แข่งขัน  และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี  ดังนั้น  การวางแผนจึงเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต  

เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น  ฉะนั้น  การวางแผน  คอื  ความพยายามที่เป็นระบบเพื่อตัดสินใจเลือก

แนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา 

  จากที่กล่าวมาข้างตน้  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไร ก็

ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ

แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม”  จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงาน  รวมถึง  “ระบบประเมินผล”  ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรอืบรรลุ

ตามเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข  ขยายขอบเขตหรือแม้แต่

ยุติการดำเนินงาน  

 แนวทางการติดตาม (Monitoring) 

         การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ

อยู่  โดยที่การติดตาม (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล

ป้อนกลับ (Feedback))  เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ

วิธีการดำเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน 

      ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมรีะบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 

(Cost-effective)  ดำเนนิงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น 

- การให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ 

- การระบุปัญหาที่เกิดขึน้ในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา 

- การตดิตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย 

- การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ  และการเสนอวิธีการ

ปรับปรุงการดำเนนิงาน 

        แนวทางการประเมินผล (Evaluation) 
 ในปัจจุบัน  การประเมินผลเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้
ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ  ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  
การติดตามและประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงาน  ที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  เป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น  ให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด
ไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ)  เพียงได  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ 
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สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
 นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจตอย่างมีหลักเกณฑ์  โดย
ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง  เป็นปรนัย  เชื่อถือได้  ในขณะที่การติดตามเป็นการ
ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้  การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่า
เป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ หรือไม่  อย่างไร  การประเมนผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก  เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นได้ผลเป็น
อย่างไร  เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด  และสามารถนำผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินในครั้งต่อไปอีกว่า
ควรจะมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุดดำเนินการเพียงแค่นี้  เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่
ว่าจะเป็นผลผลิตหรือผลกระทบ  จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ 
วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1  การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา 
 2  การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 
 3  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ประเภทของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 จากการที่ระบบติดตามนั้น  ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในโครงการ  ซึ่งถือเป็นการประเมิน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่  และเป็นการควบคุ มผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  เพราะฉะนั้นจึงแบ่งประเภทของการติดตามและประเมินผล  ได้ดังนี้ 
 1  การติดตามผลการดำเนินงาน  เป็นรูปแบบของการติดตามท่ีพิจารณาว่าปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรของ
โครงการ  ชนิดใดที่สามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาการดำเนิ นงานที่ตั้งไว้รวมไปถึงการ
พิจารณาผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลิตออกมาได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ 
 2  การติดตามข้ันตอนการดำเนินงาน  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กลไกการดำเนินงานโครงการ  โดยทำการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานในแง่มุมต่างๆ ได้แก่  การรับรู้โครงการ
ของกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินงานโครงการสู่ผู้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้  ความมีประสิทธิภาพของการ
ติดต่อสื่อสาร  และการเชื่อมต่อประสานระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้รับประโยชน์  ความรวมเร็วและ
งบประมาณของกลไกการดำเนินงาน  คุณภาพของผลผลิตที่วัดออกมาได้  การเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการอื่นๆ ที่
เป็นไปได้ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
 1  ขั้นตอนการวางแผนระบบติดตาม  ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  กำหนดประเด็นในการติดตาม  การดำเนินโครงการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้อง
งบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ดำเนินการ  ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดประเด็นที่ใช้ออกไป ทั้งในแง่
ของรายละเอียด  ความซับซ้อน  เวลาและงบประมาณท่ีผู้บริหารใช้  โครงการจึงควรระบุชนิดของข้อมูล 
ป้อนกลับที่ต้องการได้รับจากการติดตามประเด็นในการติดตาม  หรือข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  -  การติดตามโครงการและผลผลิตที่ได้  โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับงบประมาณและ
ตารางเวลาดำเนินการ 
  -  การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ  ซึ่งให้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของโครงการและ
ได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
  (2)  จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการ  เป็นการระบุจำนวนผู้ติดตามโครงการให้เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของโครงการ  โดยมีเงื่อนไขในการติดตาม  บุคลากรที่ติดตามควรจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
โครงการและการติดตามโครงการต่างๆ  หากบุคลากรในหน่วยติดตามมีจำนวนมากก็ควรที่จะมีการแบ่งความ
รับผิดชอบภายในการติดตาม  เพื่อให้การประสานงานการดำเนินการต่างๆ เป็นไป 
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ตามเวลาที่กำหนด 
            (3)  กำหนดกรอบและเนื้อหาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยที่หน่วยติดตาม
ประเมินผลจะต้องศึกษาภาพรวม  ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และวัตถุประสงค์ในการติดตาม 
  ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล  เป็นขั้นตอนที่ผู้ติดตามต้องออกเก็บข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามในขั้นต่อไป  ขั้นตอนการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผล  แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล  ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยติดตามและประเมินผลควรกำหนด
สิ่งต่างๆ ให้ชัดเจน  ได้แก่  ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการนำมาจัดทำเป็นตัวชี้วัด  วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล  และกำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  (2)  ติดตามเก็บข้อมูล  จากการใช้วิธีที่ได้เลือกไว้ในหัวข้อที่ (2.1) 
  (3)  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ  เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รวบรวมมา  แล้วนำมาวิเคราะห์ในรูป
ของตัวชี้วัดก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน 
  ขั้นตอนหลังการติดตาม  หลังจากการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลตามตัวชี้วัดแล้ว  หน่วย
ติดตามต้องจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล  เพ่ือนำเสนอแก่ผู้บริหารโครงการ  โดยที่รูปแบบของ
รายงานจะต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารโครงการต้องการ  และจัดทำรายงานให้ทันตามกำหนดการเพ่ือเป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
  การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ในระบบติดตามหนึ่งๆ 
อาจจะมีการจัดทำรายงานทั้ง 3 ประเภทนี้หรือไม่ก็ได้  จำนวนครั้งในการรายงานและจำนวนเนื้อหาในรายงานนี้
ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม  เช่น  งบประมาณ  ระยะเวลา  บุคลากร  เป็นต้น 
  ก.รายงานความก้าวหน้า (Progress  Report)  สามารถจัดทำออกมาในลักษณะรายงานรายเดือน
หรือรายไตรมาสก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงาน  รายงานชนิดนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทั่วไปใน
การควบคุมโครงการของผู้บริหาร  รายละเอียดข้อมูลในรายงานประเภทนี้จะถูกนำไปใช้จัดทำรายงานอีก 2 
ประเภท ต่อไป 
  ข.รายงานขั้นกลาง (Interim  Report)  เป็นรายงานที่ถูกจัดทำขึ้นในช่วงการดำเนินโครงการเน้น
รายละเอียดในแต่ละประเด็นและปัญหาหลักๆ  เช่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน
โครงการ  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับโครงการ  ลดขนาดโครงการ  หรือสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด 
  ค.รายงานขั้นสุดท้าย (Final  Report)  เนื้อหาในรายงานกล่าวถึงการประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการอย่างสั้นๆ  ภายหลังสิ้นสุดโครงการ  ทำให้เห็นการเปรียบเทียบงบประมาณ  ผลผลิตและประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้  ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการ
และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ 
 โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก  เช่น  โครงการตามแผนพัฒนาสามปี  องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ควรมีการเผยแพร่รายงานการติดตามในวงกว้าง  โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ   และเน้นความ
โปร่งใสของการดำเนินโครงการโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน  อย่างไรก็ตาม   รูปแบบที่ใช้รายงานการ
ติดตามให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่จำเป็นต้องอยู่ในลักษณะของรายงานเสมอไป  อาจสรุปผลการติดตามใน
รูปแบบอ่ืนๆ ได้  เช่น  การแจกหนังสือเล่มเล็กๆ การติดประกาศให้ทราบ  หรือการพบปะพูดคุยกับประชาคม
ท้องถิ่น เป็นต้น 

3.7  งานวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมอืง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี 

แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรอื กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ 

/ที่ตัง้ไว้ภารกิจ......   
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ที่ตั้งไว้ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตามพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  

และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่ ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่บรรลุตาม

พันธ์กิจที่ตั้งไว้จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ 

โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ 

อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็มีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้

ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแลว้ อาจทำใหก้าร

จัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเตรียมพร้อมในเรื่องกำลังคนให้

รองรับสถานการณ์ในอนาคตจากการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 

5 และ ประกอบกับมาตรา 67 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 

  1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางนำ้และทางบก 

 2.  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  3.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

  4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       5.  ส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         6.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการ 

 7.  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8.  บำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 9.  การปรับปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 10.การพัฒนาการเมอืงและการบริหาร 

 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรอืบุคลากรให้ตาม

ความจำเป็นและสมควร เป็นต้น 

3.8  งานแผนดำเนินงาน 

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ตาม หมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการ

ตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการใน พืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการ

ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ

ดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น  แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ

ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด

ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ  

/กระทรวงมหาดไทย... 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒ )                    

พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงนิสะสม หรอืได้รับ

แจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง

ดำเนินการในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไข

แผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น” 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ ในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการ

ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ

ดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ

ดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ

ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด

ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงนิสะสม หรอืได้รับ

แจ้งแผนงานและโครงการจาก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง

ดำเนินการในพืน้ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  

(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น  

 (๒) ทำให้การใชจ้่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  

(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ 

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมคีวามสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึน้  

(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงาน   ให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. งานกฎหมายและคดี 

  มีหน้าที่ความรับผดิชอบ  งานกฎหมายและนิตกิรรม  งานการดำเนินการทางคดีขององคก์ารบริหารส่วน

ตำบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือฟืน้ฟู งาน

กู้ภัย 

 4.1  งานกฎหมายและนิติกรรม 

1. ความหมายของนิติกรรม 

นิตกิรรม  หมายความว่าการใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจ 

/สมัคร..... 
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สมัคร  มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิตสิัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล  เพื่อจะก่อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  หรอืระงับซึ่งสิทธิ 

2. ลักษณะของนิติกรรม ลักษณะสำคัญของนติิกรรมมดีังนี้ 

เป็นการกระทำของบุคคลโดยมีการแสดงเจตนา  เฉพาะบุคคลเท่านั้นที่จะแสดงเจตนาได้  

อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา  หรอืนิติบุคคลก็ได้ ตัวอย่าง  เช่น  จากภาพยนตร์โฆษณา  ที่เห็นสุนัขคาบเงินมา

ซือ้อาหารไม่ถือเป็นนิติกรรมเพราะสุนัขไม่ใช่บุคคลตามกฎหมาย การแสดงเจตนาคือการทำด้วยประการใด 

ๆ  ใหป้รากฏออกมาเป็นที่เข้าใจได้ถึงเจตนาภายในอันต้องการของบุคคล  โดยที่เจตนาภายในของผู้ต้องการ

กระทำนิติกรรมเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจมีผู้ใดล่วงรูไ้ด้  ดังนั้นการมีเจตนาอยู่ในจติใจของบุคคลใด ๆ จงึไม่เกิดผลใน

กฎหมายแต่อย่างใด  ถ้าประสงค์จะให้เกิดผลในกฎหมาย  บุคคลนั้นต้องแสดงเจตนาออกมาให้ปรากฏ การ

แสดงเจตนาอาจกระทำได้ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  เช่น  โดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร  หรือแม้โดยการแสดง

อากัปกิริยาอาการซึ่งทำให้ปรากฏออกมาใหเ้ป้ฯที่เจา้ใจได้ถึงเจตนาภายในของบุคคลที่แสดงนั้น 

3. แบบของนิติกรรม 

                     แบบของนิติกรรมหรือกรอบพิธีภายนอกของนิติกรรมนั้น  โดยหลักแล้วแม้นิติกรรมจะ

สมบูรณ์เมื่อมีการแสดงเจตนาก็ตาม  แต่การแสดงเจตนาอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ  ต้องทำตามแบบหรือ

กรอบพิธีภายนอกของนิติกรรมเสียก่อน  มิฉะนั้นมีผลเป็นโมฆะ  กล่าวโดยสรุป  แบบของนิติกรรม  

หมายถึงวิธีการหรือพิธีการที่กฎหมายกำหนดและบังคับให้ผู้แสดงเจตนาทำนิติกรรมต้องปฏิบัติตาม  เพื่อ

ความสมบูรณ์ของนิติกรรมที่ทำ อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบนิติกรรมในทุกเรื่อง  หากนิติกรรม

ใดกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้  นิตกิรรมนั้นอาจสมบูรณ์ได้เพียงการแสดงเจตนา 

แบบของนิตกิรรมที่กฎหมายกำหนดไว้นัน้  สามารถแยกเป็น  4  ประเภทดังนี้ 

  3.1. แบบที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพบนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น  สัญญาซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย์  หรอืสังหาริมทรัพย์พิเศษซึ่งได้แก่เรอืกำปั่นหรอืเรอืที่มรีะวางตั้งแต่  6   ตันขึน้ไป  เรอืยนต์หรอืเรอืกลไฟ

มีระวางตั้งแต่  5  ตันขึน้ไป  แพและสัตว์พาหนะ  แลกเปลี่ยน ให ้ จำนอง  เป็นต้น   

กฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจา้หน้าที่ 

  3.2. แบบที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  แบบของนิติกรรมประเภทนี้กำหนดเพียงต้องจด

ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นไม่ได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือ  เช่น  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท  การจด

ทะเบียนสถานะของบุคคล  ได้แก่การเกิด  การตาย  การสมรส  การหย่า  การรับรองบุตร  การรับบุตรบุญธรรม  กฎหมาย

กำหนดใหต้้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจา้หน้าที่ 

  3.3. แบบที่ตอ้งทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจา้หน้าที่  เช่น  การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมอืงหรือ

แบบลับ 

3.4  แบบที่ต้องทำเป็นหนังสือ  กล่าวคือต้องลงลายมือชื่อในหนังสือที่ทำนิติกรรม  หนังสือนั้นจะทำ

เป็นภาษาต่างประเทศก็ได้  จะเขียนเองหรอืพิมพ์ก็ได้ ส่วนลายมอืชื่อนั้น  หากคู่กรณีตอ้งการใช้พิมพ์นิว้มอื  หรอืเป็นแกงได

ตราประทับ  หรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่นว่านั้นแทนการลงลายมือชื่อ  หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนให้

ถือเสมอืนกับลงลายมอืชื่อ นิตกิรรมที่ตอ้งทำเป็นหนังสือ เช่น สัญญาเช่าซือ้  หรอืการทำพินัยกรรมแบบธรรมดา เป็นต้น 

4. ความสามารถของบุคคลในการทำนิติกรรม 

   บุคคล  หมายถึง  สิ่งที่สามารถมีสทิธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย  ดังนั้นโดยหลักแล้วบุคคลย่อมมี 

/ความสามารถ...... 
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ความสามารถในการทำนิตกิรรมได้ทั้งสิน้  เว้นแต่บุคคลนั้นจะเป็นผู้หย่อนความสามารถหรอืกฎหมายจำกัดความสามารถใน

การทำนิติกรรมไว้  ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผลประโยชน์ของบุคลเหล่านั้นผู้หย่อนความสามารถ  หมายถึงบุคคล

ดังต่อไปนี ้

    4.1 ผู้เยาว์  หมายถึง  บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย  ซึ่งบุคคลจะบรรลุนิติภาวะได้  มี

เงื่อนไข 

     4.2  คนไร้ความสามารถ  หมายถึง  คนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  และตั้งผู้อนุบาล

เป็นผูดู้แลคนไร้ความสามารถ 

     4.3 คนเสมือนไร้ความสามารถ  หมายถึง  คนที่ไม่ถึงกับวิกลจริต แต่มีเหตุบกพร่องบางประการไม่

สามารถจัดการงานของตนได้  ศาลจงึตั้งผูดู้แลคนเสมอืนไร้ความสามารถ  เรียกว่า  ผูพ้ิทักษ์ 

4.4 คู่สมรส  หมายความ  ถึงสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายโดยหลักแล้วคู่สมรสฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดสามารถทำนิติกรรมโดยลำพังตนเองได้ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมสรอีกฝ่ายหนึ่ง  แต่มีข้อยกเว้นในการทำ

นิติกรรมบางประเภทเท่านั้นที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส  กฎหมายกำหนดให้การทำนิติกรรมนั้น ๆ   คู่

สมรสโดยต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก่อน  หากฝ่าฝืนนิติกรรมตกเป็นโมฆียะเช่น  ขาย  แลก  เปลี่ยน  

ขายฝาก  ให้เช่าซื้อ  จำนอง  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า  3  ปี  ให้กู้ยืมเงินใหโ้ดยเสน่หา  ประนีประนอมยอมความหรือ

มอบข้อพิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการวินจิฉัย  เป็นต้น 

5. วัตถุประสงค์ของของนิติกรรม 

  หมายถึงประโยชน์อันเป็นผลสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาทำนิติกรรมประสงค์จะให้เกิดหรือให้เป็นผลขึ้นมา  

เช่น  ทำสัญญาซื้อบ้านผู้ซือ้ต้องการได้กรรมสิทธ์ในบ้านมาเป็นของตน  ฝ่ายผูข้ายต้องการได้เงนิจากการขายบ้าน  เป็นต้น  

แต่หากนิตกิรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  นิตกิรรมเป็นโมฆะ 

    6. เจตนาของบุคคลในการทำนิตกิรรม 

 ซึ่งโดยหลักทั่วไปของนิตกิรรม  ต้องเป็นการกระทำของบุคคลโดยมีการแสดงเจตนา  การแสดงเจตนาจะมี

ผลสมบูรณ์เมื่อการแสดงเจตนากับการแสดงออกเหมอืนกัน  แต่ถ้าการแสดงออกไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริง 

ที่มอียู่ในใจอาจทำใหน้ิตกิรรมนั้นมีผลเป็นโมฆะหรอืโมฆียะได้แล้วแต่กรณี 

7. นิติกรรมที่เป็นโมฆะ 

   นิติกรรมที่เป็นโมฆะ  ถือเป็นความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรมประเภทหนึ่งคำว่า “โมฆะกรรม” หมายถึง  

นิตกิรรมใดหรือการกระทำใดที่กระทำลงไปนั้นเป็นการเสียเปล่าไม่มีผลตามกฎหมาย  ในสายตาของกฎหมายเท่ากับว่าไม่ได้

ทำกิจการนั้นเลย  แม้จะแสดงเจตนาผูกพันกันประการใดก็ตาม  สิทธิและหน้าที่ที่ผู้กระทำนิติกรรมหรือการดังกล่าว

ประสงค์ใหเ้กิดผลก็หาเกิดความผูกพันตามกฎหมายไม่  การเสียเปล่านีม้ีมาแต่เริ่มแรกที่กระทำนิตกิรรมต่อกัน 

     8. นิติกรรมที่เป็นโมฆยีะ 

   นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ  ถือเป็นความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรมประเภทหนึ่ง “โมฆียกรรม”  หมายถึงนิติ

กรรมที่อาจถูกบอกล้างให้เป็นโมฆะแต่เริ่มแรกได้แต่ตามความหมายทางกฎหมายนั้น  นอกจากโมฆียกรรมอาจถูกบอกล้าง

ให้เป็นโมฆะแต่เริ่มแรกได้แล้ว  โมฆียะ กรรมอาจได้รับสัตยาบันทำให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์แต่เริ่มแรกได้เช่นกัน  กล่าวโดย

สรุป “โมฆียะ”  หมายถึง  นิตกิรรมที่มผีลจนกว่าจะถูกบอกล้างโดยผูม้ีอำนาจบอกล้างตามกฎหมาย 

   การให้สัตยาบัน  คือการรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะให้มีผลสมบูรณ์โดยผู้มีสิทธิบอกล้างโมฆียะกร

ราม  เช่น  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ซึ่งมีผลใหน้ิตกิรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก  แต่การใหส้ัตยาบันนั้นต้องทำ 

/ภายหลังที.่..... 
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ภายหลังที่นติิกรรมอันเป็นโมฆียะได้เกิดขึน้แล้วเท่านั้น 

4.2  งานร้องเรยีน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ  ทราบว่า 

การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและ หน่วยงาน

ของรัฐได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนมา โดยตลอด 

มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการทำงานของ รัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้ เกิดขึ้น

ในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่องทำให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับ 

ความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่าง

เพิ่มขึน้ 

ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว  

ลักษณะของเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้ 

ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลอื 

อุทธรณ์  หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

กำหนดไว้ ยกเรื่องของตนขึ้นพจิารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ตน 

4.2.1 ลักษณะของเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้ 

(๑) เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีการ  ร้องเรียน

กล่าวโทษที่  ขาดข้อมูลหลักฐาน ซึ่ งศูนย์ดำรงธรรมจะระงับเรื่องทั้ งหมด แต่ถ้าเป็นการร้องเรียน                 

ในประเด็นเกี่ยวข้องกับส่วนรวม จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ต่อไป ซึ่งกรณีนี ้สามารถยุตเิรื่ององได้ทันที 

 (๒) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ศูนย์ดำรงธรรมจะดำเนินการจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไป

ดำเนินการ โดยจะพิจารณาส่งตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่องและจะตอบให้ผู้ร้องทราบไว้ช้ันหนึ่งก่อน 

ซึ่งเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วจะแจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมและผู้ร้องทราบ หรือบางกรณีปัญหา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะแจ้งให้ผู้รอ้งทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาการพจิารณาดำเนินการ 

ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินการให้การช่วยเหลือของแต่ละกรณี

ปัญหา ในกรณีเป็น เรื่องร้องเรียนทั่วไป หากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่แจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลาที่ 

กำหนด ศูนย์ดำรงธรรมจะม ีหนังสือเตอืนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง  

(๓) เรื่องร้องเรียนสำคัญ เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

หลายหน่วยงาน เป็นประเด็นข้อร้องเรียนทางกฎหมายหรอืเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อเท็จจริง                และ 

รายละเอียดตามคำร้องยังไม่ชัดแจ้งหรือไม่แน่นอน หรือบางกรณีศูนย์ดำรงธรรมอาจต้องให้เจ้าหน้าที่

เดินทาง ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยแจ้งให้ผู้ร้อง

ทราบไว้ช้ันหนึ่งก่อน เมื่อหน่วยงานได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจรงิเข้ามาแล้วจึงจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

ต่อไป หรือ หากหน่วยงานท ี่ เกี่ยวข้องยังไม่รายงานผลให้ทราบภายในระยะเวลาที่ กำหนด ศูนย์ดำรงธรรม

จะแจ้งเตือนตาม ระยะเวลาทีก่ระทรวงมหาดไทยกำหนด 

/4.2.2 วิธีการ.... 

 



-43- 

4.2.2 วิธีการยืน่คำร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

(๑) ร้องเรียนด้วยวาจากรณีนี้ จะเหมาะสำหรับเรื่องที่มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ ต้องการการ แก้ไข

ในทันที  

(๒) ร้องเรียนเป็นหนังสือ เป็นกรณีที่ใช้กับการร้องเรียนทั่วไปในทุกเรื่องที่ต้องการการ แก้ไขปัญหา 

หรือต้องการการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค์กรที่เหนือกว่า ซึ่งการร้องเรียนโดยวิธีนี้ต้องทำโดยเขียน หนังสือ 

(หรอืพิมพ์) เล่าถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ต้องการร้องเรียนให้ชัดเจนมากที่สุดแจ้งชี้ และ ที่อยู่

ให้ชัดเจนเพียงพอที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียนถ้ามีเอกสารหรือ 

หลักฐานควรส่งไปพร้อมกันด้วย เพราะจะทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นไปได้โดย

รวดเร็ว ขึน้ และส่งคำร้องเรียนนั้นไปยังสถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐนัน้ 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยเรื่องสิทธิร้องทุกข์ต่อ คณะกรรมการ

วินจิฉัยร้องทุกข์หมวด ๓ ได้บัญญัติวธิีการยื่นเรือ่งราวร้องทุกข์ไว้ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน ซึ่งผู้นั้น จะต้องอยู่ใน

ฐานะที ่จะทราบข้อเท็จจริงอันเป็นสาเหตุแห่งการรอ้งทุกข์ร้องเรียน  

(๒) ส่งเรือ่งราวร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ 

4.2.3 การยืน่เรือ่ง 

ผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทาง Internet ทาง ไปรษณีย์

ทางโทรศัพท์หรือมาร้องเรียนด้วยตนเอง และจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย 

4.2.4 หน่วยงานที่รับและส่งเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. รับ เรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทาง Internet ทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์หรือมาร้องเรียนด้วยตนเอง หลังจากที่ศูนย์

ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย สำนักตรวจราชการและเรื่องราว ร้องทุกข์สป. ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แล้วจะลงทะเบียนรับเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์  

 4.2.5 หน่วยงานดำเนินการ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย มอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้

เจ้าหนา้ที ่ผูร้ับผิดชอบ ตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูล และเสนอเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ต่อผูบ้ังคับบัญชา 

 4.2.6 การสัง่การ 

 (1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย/หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร/

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด และหน่วยงานอื่ นตรวจสอบข้อเท็จจริง 

มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบ/สอบสวนและสดับตรับฟังข้อเท็จจริงตลอดจน

เสนอแนะ แนวทางแก้ไข หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

ประกอบด้วยผูแ้ทน ส่วนราชการหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 (2) ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย สั่งการใหจ้ังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 4.2.7 การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบ/สอบสวนและสดับตรับฟัง  ข้อเท็จจริง ตลอดจน

เสนอแนะแนวทางแก้ไข 

 7.2.8 การรายงาน/สรุปผล รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลมายัง ศูนย์ดำรง 

/ธรรม...... 
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ธรรม กระทรวงมหาดไทย (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) ดำเนินการสรุป วิเคราะห์และรายงานผลการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง เพื่อ นำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผ่านผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบทราบและพิจารณาสั่งการ หรือยุติเรื่อง กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียน

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะนำ เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ ส่วน

เรือ่งทียุ่ติแลว้จะแจ้งให้หน่วยงานท ี่ ส่งเรือ่งมาให้ กระทรวงมหาดไทยและแจง้ผู้รอ้งทราบต่อไป 

4.3  งานข้อบัญญัติตำบลและระเบียบ 

การจัดทางบประมาณ  จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

   1) การจัดเตรยีมงบประมาณ 

   2) การอนุมัติงบประมาณ 

   3) การบริหารงบประมาณ  การจัดเตรียมงบประมาณ หมายถึง การจัดเตรียม

งบประมาณทั้ง 2 ด้าน คือ วงเงินงบประมาณรายรับและวงเงิน งบประมาณรายจ่ ายในขั้นตอนการ

จัดเตรียมงบประมาณยังสามารถแบ่งขัน้ตอนออกได้ดังนี ้

 1) ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ในการจัดทางบประมาณประจำปีจะต้องมีการ

ประมาณการรายรับไว้ว่าจะสามารถจัดหารายรับเพื่อใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าใด ซึ่ง

การกำหนดรายรับ รายจ่ายจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและสมดุลย 

 2) กำหนดแนวนโยบายงบประมาณ คณะผู้บริหารหน่วยงานต้องกำหนดแนวนโยบายงบประมาณ 

โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องที่จะมีตอนโยบายของหน่วยงานและผลกระทบที่จะเกิด ขึ้นจากงบประมาณ

ที่มตีอสังคมและดานอื่นด้วย 

 3) กำหนดวงเงินของแต่ละหน่วยงาน เมื่อไดรับนโยบายงบประมาณแล้วจะต้องมีการพิจารณา

กำหนดวงเงนิและจัดสรรวงเงนิตามแนวนโยบายงบประมาณ 

 4) หน่วยงานขอตั้งงบประมาณ เมื่อหน่วยงานได้รับทราบวงเงินงบประมาณของตัวเองแล้วต้องขอ

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยยึดแนวนโยบายงบประมาณที่ไดกำหนด ไว้แลว้ 

 5) เจ้าหน้าที่งบประมาณ พิจารณา รายละเอียดงบประมาณที่ หน่วยงานต่าง ๆงบประมาณ

รายจ่าย โดยพิจารณาด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายงบประมาณ 

ความพร้อมของหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน อาจมีการปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม และแก้ไข

ปรับปรุงงบประมาณเสนอต่อผูบ้ริหาร 

 6) ผู้บริหาร พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย โดยพิจารณา รายละเอียดแผนงาน งานและ

โครงการตาง ๆ วาเหมาะสมเพียงใด สมควรอนุมัติหรอืไม่ 

 การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณางบประมาณที่หน่วยงานเสนอขึ้นมาโดยผู้มีอำนาจ

ในการอนุมัติงบประมาณ มีอำนาจที่จะวิเคราะห์ตัดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ แต่ต้องอยูภายใน

วงเงินงบประมาณที่เสนอมา 

/การบรหิารงบประมาณ....   
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การบริหารงบประมาณ  หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน งาน และ

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อป้องกันการรั่วไหล โดยการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ 

ตามระเบียบที่หน่วยงานกำหนด  

 1) การทำแผนดำเนินงาน 

 2) ดำเนินการใชง้บประมาณตามแผนดำเนินงาน โดยการขออนุมัติเงนิตามระเบียบฯ 

 3) การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงนิไปแล้ว ตองมีการตรวจสอบว่าได้ใชจ่้ายเงนิไปตามจริงที่

เบิกไปหรอืไม่ การตรวจสอบจงึเป็นวิธีการสำคัญที่จะควบคุมการบริหารด้านการเงินเป็นไป ตามแผน

ปฏิบัติงาน 

 4) การรายงาน เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ให้มีการรายงานผลงานที่ได้ปฏิบัติ

ไปแลว้ เป็นระยะๆ 

4.4  งานการดำเนนิการทางคดีและศาลปกครอง 

การพิจารณาคดีจะเริ่มตน้จากวันนัดพร้อม โดยศาลจะสั่งให้คู่ความทุกฝ่ายมาศาลเพื่อไกล่เกลี่ย

หรอืนำวิธีอนุญาโตตุลาการมาใช้เพื่อใหค้ดีเสร็จสิน้ไป แต่หากคู่ความไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยหรอืมอบข้อ

พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการวินิจฉัย คู่ความต้องนำต้นฉบับพยานหลักฐานทั้งหมดมาแสดงต่อศาล หากใครไม่

นำพยานหลักฐานมาเสนอต่อศาลภายในวันนัดพร้อม ก็จะไม่มีสิทธินำพยานหลักฐานมาสืบในภายหลัง  

  ศาลจะกำหนดประเด็นข้อพิพาท ลำดับการนำสืบ ระยะเวลาทั้งหมดในการดำเนินคดี กำหนดวัน 

เวลา และวิธีการขัน้ตอนในการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดวันสืบพยาน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 

10 วัน นับแต่วันนัดพร้อม 

การดำเนินกระบวนพิจารณาในลำดับต่อๆ ไปนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับการดำเนินคดีแพ่งสามัญ มีขอ้แตกต่าง

บางประการ ดังนี้ 

1. ใช้วธิีการส่งบันทกึคำเบิกความล่วงหน้าได้ 

คู่ความที่ประสงค์จะนำพยานเข้าสืบสามารถส่งคำเบิกความพยานเป็นเอกสารมายังศาลได้ โดยไม่ตอ้งมีการ

ซักถามพยานต่อหน้าศาลอีก คู่ความฝ่ายตรงขา้มเพียงแต่ทำการถามค้านและถามติงเท่านั้น 

2. กรณจีำเลยขาดนัดพิจารณา 

แมจ้ำเลยไม่ยื่นคำให้การ หรอืจำเลยไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานวันแรก ซึ่งถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา 

ศาลจะพิพากษาใหจ้ำเลยแพ้คดีไปทันทีไม่ได้ ศาลก็จะต้องสบืพยานฝ่ายโจทก์เสมอ  

3. การถอนฟ้องต้องแจ้งในสมาชิกคนอื่นทราบก่อน 

หากเป็นการถอนฟ้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม โจทก์ก็อาจถอนฟ้องได้เลยโดยไม่

ต้องขออนุญาตศาล แต่ถ้าประสงค์จะถอนฟ้องหลังจากที่ศาลอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแลว้ หากศาล

จะอนุญาตจะต้องแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มทราบเพื่อให้มีโอกาสคัดค้านด้วย 

หากศาลเห็นเองหรอืคู่ความแถลงว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มจะไม่เป็นประโยชน์ หรอืไม่สามารถคุ้มครอง

สมาชิกได้ ศาลก็จะมีคำสั่งใหย้กเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หากโจทก์หรอืสมาชิกกลุ่มไม่ 

/สามารถหา… 
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สามารถหาทนายความมาแทนเมื่อทนายความเดิมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ หรอืไม่มีสมาชิกกลุ่มร้องขอเข้า

แทนที่โจทก์เมื่อโจทก์ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ หรอืโจทก์ไม่นำเงินค่าประกาศและส่งคำบอกกล่าวมาวางศาล 

ศาลก็จะมีคำสั่งยกเลิกการดำเนนิคดีแบบกลุ่มเช่นกัน 

5.  งานกิจการสภา อบต. 

 5.1  งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 

 5.2  งานการประชุม 

 5.3  งานอำนวยการและประสารงาน 

 5.4  งานธุรการสภา 

มีหน้าที่และความรับผดิชอบ  ดังนี้ 

1.  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมตสิภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

2.  งานการเลือกตั้งและข้อมูลเลอืกตั้ง 

3.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4.  ปฏิบัติงานด้านธุรการเกี่ยวกับงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

                       5.  งานดูแลรักษา จัดเตรยีมและใหบ้ริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกบัการประชุมสภา 

                     6.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำรายงาน                                 

การประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

1. งานสาธารณกุศล และงานขอความร่วมมอืในด้านต่างๆ ของงานกิจการสภา    

2. พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ เกี่ยวกับงานการเลือกตั้ง 

3. จัดพิมพ์เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงนิต่างๆ 

4. รับคำร้องเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตต่างๆในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรอืไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา     

6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การรักษาความสะอาด การควบคุมโรค การสุขาภบิาล

อื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิตทิี่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝกึอบรม การให้สุขศกึษา การจัดทำ

งบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การใหบ้ริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่า

สัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย 7 งาน 

คือ 

6.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการวางแผนการสาธารณสุขอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม การชันสูตรและ รังสีวิทยา การควบคุมบำบัดน้ำเสียระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบาย

น้ำ และมลพิษทางอากาศ งานตรวจสอบและอนุญาต ตามข้อบังคับตำบลซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุขการวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผนการบริหาร งานบุคคล งานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย 

/6.2  งานส่งเสริมสุขภาพ… 
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 6.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเผยแพร่ฝึกอบรมการให้

สุขศึกษา ประสานงานสาธารณ สุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมสุขภาพ งานปรับปรุงดูแล

รักษารักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ การป้องกัน และบำบัดโรค การสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ การป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม งานส่ง เสริมการ

อนามัย งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย 

 6.3  งานควบคุมโรค  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ ของคนและ

สัตว์ งานวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการการควบคุม โรค กำหนดนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานควบคุมโรค 

วัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านการควบคุมโรค กำหนด ระบบและวิธีการด้านนิเทศและงานวิชาการ

ควบคุมโรค ศึกษา/ค้นคว้า/วิจัยด้านวิชาการด้านการควบคุมโรค จัดสอนและอบรมด้านการควบคุม โรคแก่

ประชาชนทั่วไป รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องโรคต่างๆ ตลอดจนทำรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน

หนา้ที่ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย 

 6.4  งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานระบบรักษาความสะอาด ระบบการ

จัดเก็บขยะมูลฝอย งานวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการ สุขาภิบาล กำหนดนโยบายวางแผนงานและดำเนินงาน

วิชาการสุขาภิบาลตามแผนงาน วัดและประเมินผลการดำเนินงานสุขาภิบาล กำหนด ระบบและวิธีการด้าน

นิเทศและงานวิชาการสุขาภิบาลศึกษา/ค้นคว้า/วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดสอนและอบรมด้านการ 

สุขาภิบาลทั่วไป รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ตลอดจนทำรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน ให้คำ ปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน

หนา้ที่งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย  

 6.5  งานบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผดิชอบควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ

งานศูนย์บริการสาธารณะสุข งานรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

งานเผยแพร่และฝกึอบรม  งานทันตแพทย์ และงานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

6.6  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรอืพื้นที่ออกแบบการบริหารจัดการใหด้ําเนนิงานใน รูปแบบ

กองทุน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ สปสช.แต่งตั้งทําหนา้ที่ในการบริหาร 

จัดการ มีองค์ประกอบในการดําเนินงานดังต่อไปนี้ ๑. องค์ประกอบของการดำเนินงานกองทุนมี ๔ ประการ 

ดังนี้ 

  ๑.๑ มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งสปสช.เป็นผูอ้อกคําสั่งแต่งตัง้ (ดูรายละเอียดในบทที่ ๑ ขอ้ 

๖)   

๑.๒ เงินของกองทุนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เงินค่าบริการสาธารณสุขจาก สปสช. และเงิน

สมทบ จากองค์การบริหารส่วนตําบลหรอืเทศบาล ส่วนเงินสมทบจากชุมชนหรอืกองทุนชุมชนหรือรายได้

อื่นให้เป็นไป ตามความพร้อมของกองทุน 

  ๑.๓ มีแผนงานหรอื โครงการที่ ครอบคลุม กิจกรรม ทั้ง ๔ ประเภท โดยได้รับการ อนุมัตจิาก 

คณะกรรมการกองทุน(ดูรายละเอียดในข้อ ๓)  

๑.๔ มีระบบรายงาน ของกองทุนผ่าน โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนใน ระบบออนไลน์ 

http://tobt.nhso.go.th/ 

/6.7  งานป้องกันยาเสพติด…. 

http://tobt.nhso.go.th/
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6.7  งานป้องกันยาเสพติด 

สำรวจข้อมูลเยาวชนนอกสถานศึกษา ดำเนินงานศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ ดูแล ช่วยเหลือ 

คุ้มครอง และพัฒนาเยาวชน นอกสถานศกึษาในท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ด้านการป้องกัน

ยาเสพติดและการดำเนินงาน ของศูนย์เยาวชนฯ ต่อไป  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี จัดเก็บ ดูแลรักษา 

และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพให้มีสภาพและจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน 

ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความรู้ 

ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพื่อในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง

เหมาะสม ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพ 

7. งานบริหารงานบุคคล  

 7.1  งานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา 

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การ

ควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจาก

ราชการ และงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดย

ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก จัดทำโครงการต่างๆ เช่นโครงการพัฒนา

บุคลากร เป็นต้น คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง สอบคัดเลือก 

สรรหา เลือกสรร เลื่อนระดับ เปลี่ยน ปรับปรุงตำแหน่ง ขยายกรอบอัตรากำลัง จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

แผนพัฒนาบุคลากร ติดตามประสานงานการจัดเตรียมเอกสารการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการ(โบนัส) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บันทึกข้อมูลในทะเบียนบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล 

ติดตามแผน ช่วยตรวจสอบพร้อมกำกับดูแล ติดตามงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบ และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 7.2  งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

   โดยปกติแล้วการฝึกอบรมภายในองค์กรจำเป็นสำหรับองค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาด

เล็ก องค์กรขนาดกลาง องค์กรขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้ นอกจากนี้

แล้วองค์กรที่กำลังเผชิญสถานการณ์ดังต่อไปนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจั ดฝึกอบรม เช่น 

องค์กรที่มีแผนการเจริญเติบโตอย่างกระโดด มีแผนการขยายองค์กร หรือ องค์กรที่กำลังเผชิญปัญหาที่

บุคคลากรในองค์กรไม่มคีวามเชี่ยวชาญมากเพียงพอที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้น การจัดฝึกอบรมโดยผู้เช่ียวชาญ

จากภายนอกก็จะทำให้บุคคลากรได้รับการถ่ายทอดความรูแ้ละ 

/ประสบการณ…์. 
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ประสบการณ์เพื่อนำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาขององค์กรต่อไปได้ นอกจากนี้แล้วองค์กรควรมีการฝึกอบรม

ความรู้ตามตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคคลากรด้วย เพื่อให้บุคคลากรสามารถทำงานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเพิ่มความรู้ให้กับบุคลลากรเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงาน เพิ่ม

ความมั่นใจในการทำงานของบุคคลากรของเรา ทำให้องค์กรของเราบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การฝึกอบรมCorporate Training Course สามารถแบ่งรูปแบบการฝึกอบรมได้ดังนี้ 

1.การฝึกอบรมระยะสั้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรเฉพาะเรื่อง หรือเป็นปรับปรุง 

เสริมความรู้ ความสามารถเพื่อให้ทันสมัย 

2.การฝึกอบรมระยะยาว เป็นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบุคลากรใน

ระยะยาว เพื่อให้บุคคลากรมีความแม่นยำในความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ 

3.การฝกึอบรมประจำปี มีเป้าหมายเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน ให้ความรู้ ทักษะ ความ

เชี่ยวชาญต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 7.3  งานสวัสดิการ  สามารถกำหนดแผนงานสวัสดิการของพนักงานระบบจะคำนวณค่าชดเชย

ทั้งหมดให้อัตโนมัติและส่งข้อมูลไปยังระบบเงินเดอืนและระบบบัญชี 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรอืการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแผนทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศทะเบียน

ประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.3 ดำเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น   

การประเมินค่างานของตำแหน่ง การประเมนิผลการปฏิบัติงาน การประเมนิคุณสมบัติและผลงานของบุคคล  

1.4 ศึกษา วิเคราะห์  สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล

สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดความต้องการและความ

จำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด

ความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน การจัดสรรทุนการศกึษาและการฝึกอบรม 

1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำโครงสร้างองค์กร 

โครงสรา้งหน้าที่ความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน การแบ่งงาน  

1.7 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อการกำหนดตำแหน่งและการวางแผน

อัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.8 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และดำเนินการ

เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน  

/การย้าย…. 
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การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผูม้ีความรูค้วามสามารถใหด้ำรงตำแหน่ง 

1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถ

ของตำแหน่งงาน และกำหนดระดับตำแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผดิชอบ 

1.10 ศึกษา วเิคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและงานบริหารค่าตอบแทน  

1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการทางวินัยการ

รักษาวินัยและจรรยา 

1.12 ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ             

ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

2. ด้านการวางแผน วางแผนหรอืร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรอืโครงการ 

3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำ 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมอืในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

4.1  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยน

ความรู ้ความเช่ียวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.2 ให้คำปรึกษาแนะนำและชีแ้จงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.3 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการ

บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

รวมทั้งพัฒนาเครื่อง อุปกรณ์ วิธีการ หรอืประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 

8. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ลักษณะงานสำรวจ รวบรวมศึกษา ข้อมูล ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจการ

ท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง

แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา สภาพแวดล้อม 

วัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และจัดระเบียบ

ธุรกิจการท่องเที่ยวตลอดจนสอบประเมินผล ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนาการท้องเที่ยว

ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

/8.1  งานพัฒนา….. 
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 8.1  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

พัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่ง

เอเชีย โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน    การเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์      การ

กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้

ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุก

ระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

กำหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการ

ท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของ

ประเทศ    โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและ

แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว 

 8.2  งานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว 

การจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทำ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและ

เหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็นำแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการ

กำกับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  

งานประชาสัมพันธ์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติงาน  

1.1 รวบรวมข้อมูลข่าว เอกสาร รายงาน ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็น ประโยชน์

ในการดำเนินงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  

1.2 สำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็น 

ข้อมูลในการดำเนินงาน และปรับปรุงพัฒนางานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น  

1.3 ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน  

1.4 ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ในการตดิต่อ ตอ้นรับ ช้ีแจงทั่วๆไป เพื่อไขข้อขอ้งใจและช่วย ตอบ

คำถามให้แก่ประชาชน 

  1.5 ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ใหค้วามรู้และความเข้าใจ อันดี เกี่ยวกับ

การดำเนินงาน หรือผลงานของหน่วยรัฐบาล 

  1.6 แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบือ้งตน้ด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามระเบียบที่กำหนดไว้  

1.7 ศกึษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ กฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาสัมพันธ์  

/เพื่อนำมาประยุกต์..... 
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เพื่อนำมาประยุกต์ใช่ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภากิจที่กำหนดไว้  

2. ด้านการบริการ 

  2.1 เผยแพร่แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรูใ้นด้านต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ของ 

หน่วยงาน  

2.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผดิชอบแก่ผูร้่วมงานหรอื 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และใหด้ำเนินสำเร็จ ลุล่วง  

2.3 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อ 

ให้บริการ หรือขอความร่วมมอืเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใหใ้นงานประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ 

  2.4 อำนวยความสะดวกแกผู้ที่มาติดต่อ ดว้ยการให้ความรู้ด้านต่างๆตามที่ตนปฏิบัติ 

พนักงานขับรถ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ บำรุงรักษาและแก้ไข

ข้อขัดขอ้งเล็กๆ น้อยของรถยนต์ ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา รายงานข้อมูลการใช้

รถยนต ์และสภาพของรถยนต์ต่อผู้บังคับบัญชา นำรถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจำปี จัดทำประวัติการ

ซ่อม รถยนต์ จัดทำสมุดบันทึกการใชร้ถยนต์ รับ-ส่งหนังสอืราชการและปฏิบัติงานอื่นตามที่ ผู้บังคับบัญชา 

มอบหมาย  

ภารโรง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปิด-ปิดสำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่และทรัพย์สินทาง

ราชการใน สำนักงาน และนอกสถานที่ดูแลต้นไม้ภายในสำนักงาน ตัดหญ้าบริเวณสนามหรอืงานอื่นใดที่

เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติงานตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

แม่บ้าน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ท าหน้าที่จัดเตรียมอาหาร ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใชท้ี่เกี่ยวกับ

งานดังกล่าว ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ ทั้งภายใน อาคารและบริเวณรอบนอกอาคารหรอื

ปฏิบัติงาน อื่น ใดที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ของทางราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ 

ผูบ้ังคับบัญชา มอบหมาย  

คนงานทั่วไป  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 

  ยาม 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สินทางราชการ 

ตรวจตา สอดส่อง ดูแล ป้องกันอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย การโจรกรรมต่อทรัพย์สินทาง 

ราชการ ดูแลสอดส่องคนและรถเข้า-ออกสถานที่ราชการหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ ผูบ้ังคับบัญชา 

มอบหมาย 

 

 



 



กรอบโครงสร้างส่วนราชการของสำนักงานปลัด 

หัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป) 

 

 

 

  

 

 

หัวหน้าสำนักงานปลัด 

 

งานบริหารทั่วไป 

 

 นักจัดการงานท่ัวไป 

 นักทรัพยากรบุคคล 

 เจ้าพนักงานธุรการ 

 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ์ 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

 พนักงานขับรถยนต์  

 ภารโรง   

 แม่บ้าน  

 คนงานท่ัวไป  

 

  งานนโยบายและแผน 

 

- นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานักวเิคราะห์

นโยบายและแผน 

 

งานกฎหมายและคดี 

 

- นิตกิร 

 

งานป้องกันและ              

บรรเทาสาธารณภัย 

 

- เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- ผู้ช่วย เจ้าพนักงานป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย  

 


