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คํานํา 
 

คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
ฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานโดยมีการ
จัดทํารายละเอียดในการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าอย่างเป็นระบบ
ครบถ้วนและแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานรายละเอียดของงานด้านเอกสารประกอบกรณีประชาชนผู้
ขอรับบริการสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการ โดยกําหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
ข้อกําหนดที่สําคัญและสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนเพ่ือความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
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บทที่๑ 
บทนํา 

 
 

หลักการและเหตุผล 
จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่๖พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่๓เร่ืองอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา๖๖องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา๖๗
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

๑. จัดให้มแีละบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
๒. รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
๗. คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๘. บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย 

โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควรตามบทบาทภารกิจของ 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.๒๕๕๐พระราชบัญญัติตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่๖พ.ศ.๒๕๕๒พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท๐๘๙๒.๔/ว๔๓๕ลงวันที่๑๑กุมภาพันธ์
๒๕๔๘กําหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือทราบผลสัมฤทธ์ิตรงตามเป้าหมายภารกิจโดยจัดทําคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองมีเป้าประสงค์ในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการดําเนินการซึ่งบ่งช้ีว่ากระบวนการวิธีการจัดทําแผนหรือโครงการน้ัน
ผลเป็นอย่างไรนําไปสู่ความสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเคร่ืองมือที่สําคัญประการหน่ึงในการทํางานทั้ง 
กับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานจัดทําขึ้นไว้เพ่ือจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหน่วยงานออกมา
เป็นระบบและครบถ้วน 
 
คู่มือการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

•เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
•ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการ น้ัน 
•มีการจัดทําขึน้สําหรับลักษณะงานท่ีซับซอ้นมีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 
•สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

 



- ๒ - 
 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดสําเร็จ
ขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอาจทําให้หน่วยงานต้องให้
ความสําคัญแก่ภาระบางอย่างมากย่ิงขึ้น 

๒. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางานของแต่
ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การทํางานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุดและเพ่ือใช้
มาตรฐานการทํางาน/จุดสําเร็จของงานน้ีเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 

๓. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่าง
ชัดแจ้งว่าการทํางานในจุดน้ันๆผู้บังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเร่ืองใดบ้างซึ่งย่อมทําให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเป้าหมายการทํางานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการไดและส่งผลให้
เกิดการยอมรับผลการประเมินฯมากย่ิงขึ้นเพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทํางานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าหมายขององค์กรเพ่ือให้หัวหน้า
หน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงานเน่ืองจากการทํางานทุกหน้าที่มีจุดวัดความสําเร็จที่แน่นอน
เด่นชัดหัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ประโยชนข์องการจัดทําคู่มือการปฏิบตัิงาน 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 
๑. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหน่วยงาน 
๒. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดช้ันตําแหน่งงาน 
๓. เป็นคู่มือในการสอนงาน 
๔. การกําหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ําซอ้น 
๕. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
๖. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๗. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
๘. ใหผู้้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทาํงานทดแทนกันได้ 
๙. การงานแผนการทํางานและวางแผนกําลังคน 
๑๐. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานทําให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 
๑๑. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงานเพ่ือกําหนดระยะเวลาทํางานได้ 
๑๒. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น 
๑๓. ทําให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานให้เหมาะสมย่ิงขึ้นได้ 
๑๔. ยุติความขัดแย้งและเสรมิสร้างความสมัพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
๑๕. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหน่วยงานได้ 
๑๖. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปน้ี 
๑๗. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปน้ี 

 



- ๓- 
 
 

๑๘. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหน่วยงานได้ 
๑๙. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
๒๐. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสําหรับผู้บังคับบัญชาคนใหมใ่นการร่วมกันเขียนคู่มือ 

 
ประโยชนข์องคู่มือการปฏิบตัิงานท่ีมีต่อผู้ปฏบิัติงาน 

๑. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนย่ิงขึ้น 
๒. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทํางานใหม/่หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
๓. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
๔. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๕. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
๖. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
๗. เข้าใจหัวหน้างานมากข้ึนทํางานด้วยความสบายใจ 
๘. ไม่เก่ียงงานกันรู้หน้าที่ของกันและกันทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
๙. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพ่ือนํามาปรับปรุงงานได้ 
๑๐. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมดทําให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
๑๑. มีขั้นตอนในการทํางานที่แน่นอนทําให้การทํางานได้ง่ายขึ้น 
๑๒. รู้จักวางแผนการทํางานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย 
๑๓. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมยัอยู่ตลอดเวลา 
๑๔. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๑๕. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานให้การประสานงานง่ายขึ้น 
๑๖. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่างๆในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น 
๑๗. สามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 
๑๘. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ตามคุณสมบัติทีต้่องการ 
๑๙. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานทําอะไรเข้าใจกันและกันมากขึ้น 
๒๐. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองทําอยู่น้ันสําคัญต่อหน่วยงานอย่างไรเกิดความภาคภูมิใจ 

ความหมายองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมีช่ือย่อเป็นทางการว่าอบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖พ.ศ. ๒๕๕๒โดยยกฐานะมาจากสภาตําบล 
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รูปแบบองคก์าร 

องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
๑. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหมู่บ้านละ

สองคนซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน กรณีที่เขต
องค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหกคนและในกรณีมี
เพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่บ้านละสามคน 

๒. องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหน่ึงคนซึ่งมาจากการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยตรงการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
การบริหาร 

กฎหมายกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารอบต. (ม.๕๘) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล๑
คนและให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล๒คนซึ่งเรียกว่าผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
อํานาจหน้าท่ีของอบต. 

อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่๓พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๑. พัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (มาตรา๖๖) 
๒. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา๖๗ดังน้ี 

- จัดให้มีและบํารุงทางนํ้าและทางบก 
- การรักษาความสะอาดของถนนทางนํ้าทางเดินและที่สาธารณะรวมท้ังการกําจัดขยะมูล 

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ส่งเสริมการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ 
- คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

๓. มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขตอบต.ตามมาตรา๖๘ดังน้ี 
- ใหม้ีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
- ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
- ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
- ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
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- ให้มีและส่งเสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ ์
- ส่งเสริมใหม้อุีตสาหกรรมในครอบครัว 
- บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
- การคุ้มครองดูแลและรกัษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต. 
- ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
- การท่องเที่ยว 
- การผังเมือง 
 

อํานาจหน้าท่ีตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
พระราชบัญญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

กําหนดให้อบต.มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองตามมาตรา๑๖ดังน้ี 

๑. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๒. การจัดให้มแีละบํารุงรักษาทางบกทางน้ําและทางระบายนํ้า 
๓. การจัดให้มแีละควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและทีจ่อดรถ 
๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
๕. การสาธารณูปการ 
๖. การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ 
๗. คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๙. การจัดการศึกษา 
๑๐. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 
๑๑. การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
๑๓. การให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๔. การส่งเสริมกีฬา 
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๘. การกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 
๑๙. การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
๒๐. การให้มีและควบคุมสุสานและการรักษาพยาบาล 
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสตัว์ 
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๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
๒๓. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถาน

อ่ืนๆ 
๒๔. การจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
๒๕. การผังเมือง 
๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
๒๘. การควบคุมอาคาร 
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินกิจอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
บทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗จากบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.๒๕๓๗ส่วนที่๓เรื่องอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาตรา๖๖กําหนดให้ "องค์การบริหารส่วนตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม" ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของอบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๔๐
ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นมาตรา๒๘๙บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่
จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากน้ีมาตรา๒๙๐ยังได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่
ในการจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตนเพ่ือ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ดังน้ันกรอบภาระหน้าที่ของอบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพการ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและอ่ืนๆ) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุขการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมการศึกษาอบรมศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและอ่ืนๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารตําบลพ.ศ.๒๕๓๗โดยกําหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องทําและอาจทํา 

๑. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม (มาตรา๖๖) 

๒. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีหน้าทีต้่องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้ (มาตรา๖๗) 
(๑) จัดให้มแีละบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

 (๒) การรักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะรวมท้ังการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ 
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(๗) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 

ความจําเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา๖๘ (๘) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา๑๔ และ
เพ่ิมเติม (๙) โดยมาตรา๑๕ ของพ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ตามลําดับ) 

๓. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) อาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี 
(มาตรา๖๘) 

(๑) ให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
(๒) ให้มแีละบาํรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มแีละบาํรุงรักษาทางระบายนํ้า 
(๔)ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มแีละสง่เสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์
(๖)ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต. 
(๑๐) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเท่ียว 
(๑๓) การผังเมือง 

(ความเดิมในมาตรา๖๘ (๑๒) และ (๑๓) เพ่ิมเติมโดยมาตรา๑๖ของพ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
๑. ดา้นกายภาพ 
 ๑.๑ ท่ีตั้งของตําบลมะเกลือเก่า 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  และได้ยกฐานะขึ้น
เป็น “องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า” เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ครอบคลุมพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ๒๐ หมู่บ้าน  นับเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับจัดต้ังรุ่นแรกในจํานวน ๖๑๗ 
แห่งทั่วประเทศตําบลมะเกลือเก่าต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอําเภอสูงเนินโดยต้ังอยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอสูงเนิน
ประมาณ๕ กิโลเมตรตามเส้นทางถนนสายยุทธศาสตร์ (จากที่ว่าการอําเภอถึงที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า) 
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลเสมา  ตําบลสูงเนิน  และตําบลมิตรภาพ  อําเภอสีคิ้ว 
 ทิศใต้  ติดต่อกับตําบลตะขบ  อําเภอปักธงชัย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลสูงเนิน  และตําบลหนองตะไก้ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลมะเกลือใหม ่

ตําบลมะเกลือเก่าต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอําเภอสูงเนินโดยต้ังอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอสูงเนินประมาณ๕ 
กิโลเมตรตามเส้นทางถนนสายยุทธศาสตร์ (จากที่ว่าการอําเภอถึงที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า) 

 
อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลเสมา  ตําบลสูงเนิน  และตําบลมิตรภาพ  อําเภอสีคิ้ว 
ทิศใต้  ติดต่อกับตําบลตะขบ  อําเภอปักธงชัย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลสูงเนิน  และตําบลหนองตะไก้ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลมะเกลือใหม ่

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐ - 
 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

 ตําบลมะเกลือเก่ามีเน้ือที่กว้างใหญ่ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งภูเขาที่ราบสูงที่ราบลุ่มโดยมีพ้ืนที่เป็นที่ราบ
สูงที่ราบลูกคลื่นลอนลาดประกอบด้วยเนินเขาในระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล๔๘๔เมตรอยู่ทางตอนใต้ของ
ตําบลทอดตัวลงมาสู่ตอนเหนือของตําบลในระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล๒๗๐เมตร๒๕๐เมตร๒๓๐ เมตรและ
๒๑เมตร ตามลําดับมีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ๑๘๐.๗๐ตารางกิโลเมตรหรือ๑๑๒,๙๓๘ไร่ 
 ตําบลมะเกลือเก่าเป็นตําบลท่ีมีพ้ืนที่มากที่สุดในอําเภอสูงเนินโดยมีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ๑๘๐.๗๐
ตารางกิโลเมตรหรือ๑๑๒,๙๓๘ไร่โดยแยกเป็นแต่ละหมู่บ้านดังน้ี 
 

ตาราง  ข้อมูลจํานวนพื้นที่ตําบลมะเกลือเก่า 

หมู่ที่/บ้าน จํานวนพื้นที่ทัง้หมด  (ไร่) 
นา ไร่ สวน รวม 

      ๑.บ้านมะเกลือเก่า ๒,๑๐๐ ๕๐ ๕๓๘ ๒,๖๘๘ 
      ๒.บ้านมะเกลือเก่า ๓,๔๔๙ - ๑,๒๕๐ ๔,๖๙๙ 
      ๓.บ้านโคกสูง ๖๔๐ ๓๐๐ ๑๑๐ ๑,๐๕๐ 
      ๔.บ้านหนองไม้ตาย ๑,๘๔๐ ๑๓,๑๑๐ ๕๒๐ ๑๕,๔๗๐ 
      ๕.บ้านหนองม่วง ๔,๓๐๐ ๑๑,๒๗๐ ๑,๒๕๐ ๑๖,๘๒๐ 
      ๖.บ้านวังรางใหญ ่ ๙๗๕ ๕,๒๗๐ ๒๑๐ ๖,๔๕๕ 
      ๗.บ้านบุตาสง ๙๕๐ ๒,๓๙๐ ๑๑๐ ๓,๔๕๐ 
      ๘.บ้านปลายราง ๒,๕๐๐ ๑,๖๔๕ ๘๐ ๔,๒๒๕ 
      ๙.บ้านวังรางน้อย ๕๕๐ ๒,๘๐๐ ๑๔๐ ๓,๔๙๐ 
      ๑๐.บ้านห้วยไผ่ ๙๕๐ ๘,๗๕๐ ๕๐ ๙,๗๕๐ 
      ๑๑.บ้านหนองเลาใหญ ่ ๔๕๐ ๕,๙๘๕ ๔๐ ๖,๔๗๕ 
      ๑๒.บ้านหนองหลักพันสโมสร ๑,๗๐๐ ๒,๑๗๕ - ๓,๘๗๕ 
      ๑๓.บ้านหัวเขาพัฒนา ๖๘๐ ๒,๐๘๐ - ๒,๗๖๐ 
      ๑๔.บ้านหนองซาด ๗๐๐ ๒,๐๐๐ ๑๔๐ ๒,๘๔๐ 
      ๑๕.บ้านคําไฮ ๗๕๐ ๒,๑๐๐ ๒๐๐ ๓,๐๕๐ 
      ๑๖.บ้านโนนสมบูรณ ์ ๓๐๐ ๑,๖๒๕ ๑๕๐ ๒,๐๗๕ 
      ๑๗.บ้านโสกจานพัฒนา ๗๕ ๘๘๐ ๗๐ ๑,๐๒๕ 
      ๑๘.บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา ๑,๐๕๐ ๓,๗๐๐ ๒๕๐ ๕,๐๐๐ 
      ๑๙.บ้านมะเกลือเก่าสามัคค ี ๙๒๖ ๔,๖๕๐ ๕๐๐ ๖,๑๑๒ 
      ๒๐.บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ๕๗๕ ๑,๑๒๐ - ๑,๖๙๕ 

รวม ๒๐ หมู่บา้น ๒๕,๔๙๖ ๗๑,๙๐๐ ๕,๖๐๘ ๑๐๓,๐๐๔ 

 



- ๑๑ - 
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
 กรมพัฒนาที่ดินได้ปรับปรุงแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐  ได้จําแนกดินในระดับชุดดินของตําบล
มะเกลือเก่าออกเป็น  ๙  ชุดดิน  ลักษณะและระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
ของแต่ละชุดดินมีดังน้ี 

๑. กลุ่มชุดดินที่  ๔  ลักษณะโดยทั่วไปเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวดินบนมีสีนํ้าตาลปนเทา หรือสีนํ้าตาล  
ดินล่างมีสีนํ้าตาลปนเทา  หรือสีนํ้าตาล  หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอก  มีจุดปะสีนํ้าตาลปนเหลือง  หรือนํ้าตาลแก่  
อาจพบก้อนปูน  ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก  และแมงกานีสในช้ันดินล่าง  การระบายนํ้าค่อนข้างเลว  พบ
ตามที่ราบเรียบหรือที่ราบลุ่มระหว่างคันดินริมลํานํ้า  กับลานตะพักลํานํ้าค่อนข้างใหม่  นํ้าแช่ขังในฤดูฝน  ลํา  
๓๐ – ๕๐  เซนติเมตร  นาน  ๔ – ๕  เดือน  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  pH  ๕.๕ – ๖.๕  
ถ้าหากดินมีก้อนปูนจะเป็น ๗.๐ – ๘.๐ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินในฤดูฝนมีนํ้าแช่ขังนาน  ๔ – ๕  เดือน 
ความเหมาะสมในการปลูกพืช  สภาพพ้ืนที่ราบลุ่มมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ  ดินมีสภาพ 

การระบายนํ้าค่อนข้างเลวถึงเลวในช่วงฤดูฝนมีนํ้าขังผิวดินเป็นระยะเวลา  ๔ – ๕  เดือน  เน้ือดินเป็นดินเหนียว
เก็บกักนํ้าได้ดี  จึงเหมาสมท่ีจะใช้ในการทํานามากกว่าการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ  อย่างไรก็ตามหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
หรือในช่วงฤดูแล้ง  กลุ่มดินชุดน้ีสามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุสั้นได้เป็นอย่างดี  เน่ืองจากมีความช้ืน
พอที่จะปลูกได้  และดินกลุ่มน้ีพบบริเวณที่อยู่ใกล้กับแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 ๒.  กลุ่มชุดดินที่  ๑๗  ลักษณะโดยทั่วไปเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนสีนํ้าตาล  นํ้าตาล
ปนเทา  ดินล่างเป็นพวกดินร่วนเหนียวปนทราย  หรือดินร่วนเหนียวมีสีนํ้าตาลอ่อน  สีเทาอ่อน  สีเทาปนชมพู  
พบจุดประพวกสีนํ้าตาลปนเหลือง  สีแดงปนเหลือง  หรือสีแดงปะปนบางแห่ง  อาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อน
สารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีส  ในช้ันดินล่างเกิดจากพวกตะกอนลํานํ้า  พบตามพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบ  บริเวณลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า  นํ้าแช่ขังลึก  ๓๐ – ๕๐  เซนติเมตร  นาน  ๒ – ๔  เดือน  เป็นดิน
ลึกมาก  ดินมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว  มีความอุดมสมบูรณ์  ตามธรรมชาติตํ่า  pH  ๔.๕ – ๕.๕ 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย  ฤดูฝนนํ้าขังนาน  ๒ – ๔  เดือน  ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่า 
 ความเหมาะสมของกลุ่มชุดดนิสําหรับการปลกูพืชโดยทัว่ไปแล้วกลุม่ดินชดุท่ี๑๗  มีศกัยภาพเหมาะสมท่ีจะใช้ใน

การทํานามากกวา่ปลกูพืชไร่ ไม้ผล และพืชผกั ในช่วงฤดฝูน  แต่สามารถปลกูพืชไร่หรือพืชผกัท่ีมีอายสุัน้ได้ในช่วงฤดูแล้ง  
ถ้ามีแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือนํ้าชลประทานเข้าถึง 
 ๓. กลุ่มชุดดินที่  ๑๘  ลักษณะดินโดยทั่วไปเน้ือดินทรายหยาบ  พืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้า  
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า  ฤดูฝนมีนํ้าแช่ขังนาน  ๔  เดือน 
 ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช  กลุม่ชุดดินที่  ๑๘  พบบริเวณที่ราบตํ่า  สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
เกือบราบเรียบ  ดินมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลวถึงเลว  ในช่วงฤดูฝน มีนํ้าขังนาน  ๓ – ๔  เดือน  จึงมศีักยภาพ
เหมาะสมในการทํานามากกว่าปลูกพืชไร่  พืชผัก  และไมผ้ล  ยกเว้นถ้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหานํ้าขังและ
การระบายนํ้าของดิน  อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันสามารถปลูกพืชไร่  และพืชผักอายุสั้นได้ในช่วงฤดูแล้ง  ถ้า
มีนํ้าชลประทานและแหล่งนํ้าธรรมชาติเสริม 
 
 



- ๑๒ - 
 
 
 ๔.  กลุ่มชุดดินที่  ๓๑  ลักษณะโดยทั่วไปเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว  ดินมีสีนํ้าตาลเหลืองแดง  เกิดจาก
การสลายตัวผุพังของดินหลายชนิด  พบบริเวณพ้ืนที่ดินที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดชัน  มีความลาดชันประมาณ  ๓ – 
๒๐%  เป็นดินลึก  มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี  ระดับนํ้าได้ดินอยู่ลึกกว่า ๑เมตร  ในฤดูฝน  มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  pH  ๕.๕ – ๖.๕ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีดิ่น  นํ้าซึมผ่านช้ันดินปานกลางถึงช้า  ดินอุ้มนํ้าปานกลางถึงสูงมีการ
พังทลายของดินในบริเวณที่มคีวามลาดชันน้อยกว่า  ๒๐ %  ระดับนํ้าไต้ดินตํ่ามาก 

ความเหมาะสมในการปลูกพืช  กลุ่มดินชุดที่  ๓๑  มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  และไม้ผล
หลายชนิด  แต่ไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการทํานา  เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา  
ยากในการที่จะเก็บนํ้าไว้ปลูกข้าว 

๕.  กลุ่มชุดดินที่  ๓๕  ลักษณะโดยทั่วไปเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย  ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรายสีนํ้าตาล  สีเหลือง  หรือสีแดง  เกิดจากการสลายตัวผุพังของเน้ือหินหยาบ  พบบริเวณพ้ืนที่ดินที่มี
ลักษณะเป็นลกูคลื่นจนถึงทีล่าดเชิงเขา  ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ  ๓ – ๒๐ % และบางส่วนมีความลาด
ชันประมาณ  ๒๐ – ๓๕ %  เป็นดินลึกมีการระบายนํ้าดี  ระดับนํ้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า  ๑.๕๐  เมตร  ตลอดปี  มี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า  pH  ประมาณ  ๔.๕ – ๕.๕   
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีดิ่น  เน้ือดินคอ่นข้างเป็นทรายมีการอุ้มนํ้าตํ่าถึงปานกลาง  นํ้าไต้ดินลึก  มี
การกัดกร่อนของดินปานกลางถึงรุนแรง  บริเวณที่ความลาดชันสูงเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า 
 ความเหมาะสมสําหรบัการปลูกพชื  กลุ่มดิน  ที่  ๓๕  มศีกัยภาพในการปลูกพืชไร่  ไม้ผล  และไม้ยืน
ต้น  ตลอดทั้งพัฒนาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มากกว่าที่จะนํามาทํานา  หรือปลูกข้าวที่ต้องการนํ้าขังเน่ืองจากเป็นดิน
ทรายสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลืน่ลอนชันเป็นส่วนใหญ ่ ลักษณะเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดิน
เหนียวปนทราย  การระบายนํ้าดี  เน้ือดินมีความพรุนมาก  เก็บกักนํ้าไมค่่อยอยู่ 
 ๖.  กลุ่มชุดดินที่  ๓๖  ลักษณะโดยทั่วไปเน้ือดินบนเป็นดินรว่นปนทราย  ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปน
ดินเหนียว  หรอืดินร่วนเหนียวปนทรายสีนํ้าตาล  หรือสแีดงปนเหลือง  สว่นมากเกิดจากการสลายตัวผังของเน้ือ
หินหยาบ  พบบริเวณพ้ืนที่ดินที่เป็นลูกคลืน่ลอนลาด  กับลอนชันของลานตะพักลํานํ้า  ระดับกลางถึงสูง  มีความ
ลาดชันประมาณ  ๒ – ๕ %  เป็นดินลึก  มกีารระบายนํ้าดี  ระดับนํ้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า  ๒  เมตร  ตลอดปี  มี
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่าถึงปานกลาง  ดินช้ันบน  pH  ๕.๕ – ๖.๕  ส่วนดินช้ันล่างจะเป็นกรดเล็กน้อยถึง
ปานกลาง  pH ๖.๐ – ๗.๕ 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีดิ่น  ดินอุ้มนํ้าตํ่าถึงปานกลางในฤดูแล้งนํ้าใต้ดินลึก  พืชจะขาดนํ้าในระยะ
ฝนทิ้งช่วง  ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่า   
 ความเหมาะสมสําหรบัการปลูกพชื  โดยทั่วไปกลุ่มชุดดินที่  ๓๖  มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  
ไม้ผล  ไม้ยืนต้น  และปลูกผกับางชนิดไม่เหมาะสมในการทํานา 
 ๗.  กลุ่มดินชดุที่  ๔๐  ลักษณะโดยทั่วไปเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย  ดินสีนํ้าตาลอ่อน สีเหลอืง  
หรือแดง  บางแห่งอาจพบจุดประสีในดินช้ันล่างเกิดจากวัตถุต้นกําเนินพวกตะกอนลํานํ้าหรือจากการสลายตัวผุ
พังของเน้ือหินหยาบ  พบบริเวณพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบจนถึงพ้ืนที่ราบเชิงเขาส่วนใหญค่วามลาดชันประมาณ ๒ 
– ๒๐%  และบางส่วนมีความลาดชันประมาณ  ๒๐ – ๓๐ %  เป็นดินลึกมีการระบายนํ้าดี  ระดับนํ้าใต้ดินอยู่ลึก
กว่า  ๑ เมตร  ตลอดปี  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า  pH ๔.๕ – ๕.๕   
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 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีดิ่น  เน้ือดินเป็นทรายจัด  นํ้าซึมผ่านช้ันดินได้เร็วมาก  ดินอุ้มนํ้าตํ่า  ระดับ
นํ้าใต้ดินตํ่ามาก  ดินมีการกัดกร่อนในบริเวณที่มีความลาดชันสูง  ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
 ความเหมาสมในการปลูกพืช  กลุม่ดินท่ี  ๔๐  มีความเหมาะสมสําหรับการปลกูพืชไร่  และไม้ผล  คอ่นข้าง

เหมาะสมท่ีจะนํามาปลกูผกั  และไมเ่หมาะสมในการทํานา  เน่ืองจากเนือ้ดินคอ่นข้างเป็นทราย  และสภาพพ้ืนที่ไม่อํานวย  
แต่สามรถใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้ผลโตเรว็  และหญ้าเลีย้งสัตว์ได้ดี 
 ๘.  กลุ่มชุดดินที่  ๔๑  ลักษณะโดยทั่วไปเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนลึก๕ เซนติเมตร  
ช้ันดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  มีสีนํ้าตาลเข้ม  เกิดจากตะกอนลํานํ้า  หรือวัตถุนํ้าพัดมาจากบริเวณที่สูงทับ
อยู่บนช้ันดินที่สลายตัวผุพังของหินพ้ืน  หรือเกิดจากวัตถุต้นกําเนินต่างชนิด  ต่างยุค  พบบริเวณพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบจนถึงลูกคลื่นลอนลาดบนลานตะพักลํานํ้าระดับกลาง  มีความลาดชันประมาณ ๒ -๑๒  %เป็นดินลึก  
มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี  ระดับนํ้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า  ๓  เมตร  ในฤดูแล้ง  มีความอุดมสมบูรณต์าม
ธรรมชาติ  pH ๖.๐ – ๘.๐ 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีดิ่น  เน้ือดินเป็นทราย  มีการอุ้มนํ้าตํ่าถึงปานกลาง  มีการกัดกร่อนที่ความ
ลาดชันสูง  ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
 ความเหมาะสมสําหรบัการปลูกพชื  กลุ่มชุดดินที่  ๔๑  มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  ไมผ้ล  
ไม้ยืนต้นบางชนิด  แต่ไม่เหมาะในการทํานา  เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่และเน้ือดินไม่อํานวย 
 ๙.  กลุ่มชุดดินที่ ๖๒  ลักษณะโดยท่ัวไปดินน้ีประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า ๓๕ %   
ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวน้ีมีทั้งดินลึกและดินต้ืน  ลักษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกําเนินในบริเวณน้ัน  มักมีเศษหิน  ก้อนหิน  หรือหินพ้ืนโผล่กระจัดกระจาย
ทั่วไป  ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ  เช่น  ป่าเบญจพรรณ  ป่าเต็งรัง  หรือป่าดิบช้ืน หลายแห่งมี
การทําไร่เลื่อนลอย  โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและนํ้า  ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดการชะล้างพังทลาย
ของดิน  จนบางแห่งเหลือแต่หินพ้ืนโผล่  ได้แก่ชุดดินที่ลาดชันเชิงซ้อน  (Sca)  กลุ่มชุดดินน้ีไม่ควรนํามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร  เน่ืองจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์  ควรสงวนไว้เป็นป่า
ธรรมชาติ  เพ่ือรักษาแหล่งต้นนํ้าลําธาร 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีดิ่น  พ้ืนที่ภูเขาลาดชันมากกว่า  48 %  มีการกัดกร่อนของดินได้ง่าย
 ความเหมาะสมของดินสาํหรับการปลูกพชื  กลุ่มชุดดินที่ 93  มีศักยภาพไม่เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้
เพาะปลูกพืช  เน่ืองจากเป็นดินต้ืน  มีหินโผล่ที่ผิวดินเป็นสว่นใหญ่  และพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชัน  มีความลาดเท
เฉลี่ยเกิน  ๓๕ %ง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดิน  จึงเหมาะสมที่จะรกัษาไว้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ  เพ่ือ
รักษาสภาพแวดล้อมและเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร 
 การใช้ที่ดินในปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินได้วิเคราะห์การใช้ที่ดินจากแผนที่จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ทางการเกษตรกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ของตําบล   จะใช้ปลูกพืชไร่พวกมันสําปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
และอ้อยโรงงาน  รองลงไปคือใช้ทํานา  ไมผ้ลและไม้ยืนต้น 
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๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา 

หมู่ที่/บ้าน 
แหล่งน้าํ 

ห้วย/คลอง สระน้ํา อ่างเก็บน้ํา ฝาย บ่อบาดาล 
๑. บ้านมะเกลือเก่า ๑ ๓ - - ๑ 
๒. บ้านมะเกลือเก่า ๑ ๑ - - - 
๓. บ้านไร่โคกสูง ๑ ๓ - - ๒ 
๔. บ้านหนองไม้ตาย ๑ ๔ ๑ - ๒ 
๕. บ้านหนองม่วง ๑ ๕ - - ๕ 
๖. บ้านวังรางใหญ ่ ๒ ๓ - ๒ ๑ 
๗. บ้านบุตาสง ๑ ๓ - - ๒ 
๘. บ้านปลายราง ๑ ๔ - - ๑ 
๙. บ้านวังรางน้อย ๒ ๒ ๑ - ๓ 
๑๐. บ้านห้วยไผ่ ๑ ๒ ๑ ๑ ๓ 
๑๑. บ้านหนองเลาใหญ ่ ๑ ๒ ๑ - ๔ 
๑๒. บ้านหนองหลักพันสโมสร ๑ ๓ - - ๓ 
๑๓. บ้านหัวเขาพัฒนา - ๒ ๑ - ๔ 
๑๔. บ้านหนองซาด - ๒ - - ๓ 
๑๕. บ้านคําไฮ ๑ ๑ ๑ - ๒ 
๑๖. บ้านโนนสมบูรณ์ ๑ ๑ - - ๑ 
๑๗. บ้านโสกจานพัฒนา - ๑ - - - 
๑๘. บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา ๑ ๑ - - ๒ 
๑๙. บ้านมะเกลือเก่าสามัคค ี ๑ - ๒ - ๒ 
๒๐. บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ๑ ๑ - ๑ ๓ 

รวม ๑๘ ๔๔ ๘ ๕ ๔๔ 
 
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

๑. พื้นทีป่่าตําบลมะเกลือเก่า  จากสภาพพ้ืนที่ของตําบลมีภูมิประเทศเป็นภูเขา  ที่ราบสูงอยู่ทางตอน
ใต้ของตําบล  จึงมีสภาพเป็นป่าและแนวลําห้วย  ลักษณะป่าเป็นป่าเสื่อมโทรม  และป่าปลูกพ้ืนที่ป่าร้อยละ  
๑๙.๐๐  ที่เหลอื ร้อยละ  ๘๑.๐๐  เป็นพ้ืนที่ถือครอง 
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๒. ป่าชุมชน  เป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการป่าที่ได้นําเอาความพ่ึงพิงของประชาชนมาเป็น
วัตถุประสงค์ในการจัดการป่า  โดยประชาชนเป็นผู้กําหนดแผนวัตถุประสงค์ กฎระเบียบร่วมกับองค์กรเอกชน 
สามารถแบ่งรปูแบบของป่าออกเป็น ๒ รปูแบบ คือ 
 ป่าชุมชนแบบด้ังเดิม  เป็นพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่ประชาชนได้ร่วมมือกันดูแลรักษาไว้ ได้แก่ ป่าช้า ป่า
ธรรมชาติในวัด  ป่าอนุรักษ์เพ่ือเป็นแหล่งอาหารและใช้สอยอ่ืนๆ 

ป่าชุมชนแบบพัฒนา  เป็นพ้ืนที่ป่าที่เกิดจากการส่งเสริมให้ทําการปลูกสร้างป่า ขึ้นมาใหม่เพ่ือเป็นป่า
ธรรมชาติสําหรับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรไว้ใช้สอยต่อไป 
       ได้แก่  ป่าปลูกเป็นแปลงของหมู่บ้าน  ป่าปลูกในวัด  ในโรงเรียน  เป็นต้น 
 
๒. ดา้นการเมือง/การปกครอง 

ตําบลมะเกลือเก่าแบ่งการปกครองออกเป็น ๒๐ หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลครบทุก
หมู่บ้านมีผู้ปกครองท้องที่ดังน้ี 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ช่ือผู้ปกครองท้องที่ ตําแหน่ง 
๑ บ้านมะเกลือเก่า นางบุญมี          เมาสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านมะเกลือเก่า นายกิตติพงษ์     ภิญโญ ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านโคกสูง นายจักริน         ไชยสูงเนิน กํานัน 
๔ บ้านหนองไม้ตาย นายสมบัติ         พิพัฒน์ภาคภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านหนองม่วง นายชัยวุฒฑ์       ธรรมวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านวังรางใหญ ่ นายนําชัย          นิจาย ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านบุตาสง นางสมประสงค์    ศรฐีาน ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ บ้านหนองเบน นางสาวรุ้งตะวัน   วงศ์อํามาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านวังรางน้อย นางรวง             กอกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๐ บ้านห้วยไผ่ นางกวา            จรจันทร ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๑ บ้านหนองเลาใหญ ่ นางสมบุญ         ยุนกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๒ บ้านหนองหลักพันสโมสร นายก้องบุญ       บินสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๓ บ้าหัวเขาพัฒนา นายกัมพล         จิตตวชิรานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๔ บ้านหนองซาด นายสงคราม       เทพทศัน์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๕ บ้าคําไฮ นายสมศักด์ิ        บัลลังก์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๖ บ้านโนนสมบูรณ์ นายขจรศักด์ิ       กระชับกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๗ บ้านโสกจานพัฒนา นางสมพร           ใจบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๘ บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา นายเรวัตร          ธรรมวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๙ บ้านมะเกลือเก่าสามัคค ี นายบุญเส็ง         คําบาง ผู้ใหญ่บ้าน 
๒๐ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา นายออย            งามช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 

 



- ๑๖ -  

 
ด้านการเมือง-การบริหาร 
 รายนามคณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ชุดปัจจุบัน  
 คณะผู้บริหาร 
๑.นายเอกชัย            พรหมพันธ์ใจ  ตําแหน่งนายก อบต. 
๒.นายวินัย                นิลสูงเนิน           ตําแหน่ง    รองนายก อบต. 
๓.นางสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ    ตําแหน่งรองนายก อบต. 
๔.นางสมทรง           ภู่ภูเขียว     ตําแหน่งเลขาคณะผู้บริหาร 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล 
๑. นายสวง  งามมะเริง  ตําแหน่ง ประธานสภา อบต. 
๒. นายนวม  เมินขุนทด  ตําแหน่ง รองประธานสภา อบต. 
๓. นายจรัส  มาสูงเนิน  ตําแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
๔. นางธัญสินี          อมรพรหม  ตําแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
๕. นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน  ตําแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
๖. นายทวีศักด์ิ  ขุนสูงเนิน  ตําแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 
๗. นายบุญส่ง  เปียจันทึก  ตําแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 
๘. นายสุขสนาน  รอบคอบ  ตําแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ 
๙. นายสมยศ               เรว็สูงเนิน  ตําแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ 
๑๐. นางบุปผา  กองพิธี   ตําแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ 
๑๑. นายสมเกยีรติ ชินนอก   ตําแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ 
๑๒. นายสนอง   ภูจํานงค์   ตําแหน่ง   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ 

๓. ประชากร 
มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น๑๒,๘๐๗ คนแยกเป็นชาย๖,๔๔๕ คนหญิง๖,๓๖๒ คนและมีจํานวน๔,๑๐๕  

ครัวเรือนมีความหนาแน่นเฉลีย่๗๐.๘๗ คนต่อตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่/บ้าน 
จํานวนประชากร จํานวนผู้มีสทิธิเลือกต้ัง จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๑. บ้านมะเกลือเก่า ๗๐๖ ๗๘๗ ๑,๔๙๓ ๖๐๐ ๖๗๔ ๑,๒๗๔ ๕๔๗ 
๒. บ้านมะเกลือเก่า ๔๖๑ ๔๙๔ ๙๕๕ ๓๘๘ ๔๒๙ ๘๑๗ ๔๐๙ 
๓. บ้านโคกสูง ๒๖๑ ๒๘๓ ๕๔๔ ๒๑๘ ๒๓๖ ๔๕๔ ๑๔๗ 
๔. บ้านหนองไม้ตาย ๔๖๓ ๔๐๙ ๘๗๒ ๓๖๖ ๓๑๖ ๖๘๒ ๓๐๐ 
๕. บ้านหนองม่วง ๔๗๘ ๕๑๑ ๙๘๙ ๓๕๔ ๓๙๗ ๗๕๑ ๓๑๒ 
๖. บ้านวังรางใหญ ่ ๖๐๔ ๕๗๘ ๑,๑๘๒ ๔๒๕ ๔๑๗ ๘๔๒ ๓๕๙ 
๗. บ้านบุตาสง ๒๓๑ ๒๒๑ ๔๕๒ ๑๗๐ ๑๗๓ ๓๔๓ ๑๑๗ 
๘. บ้านปลายราง ๒๓๑ ๒๑๕ ๔๔๖ ๑๕๐ ๑๖๑ ๓๑๑ ๑๔๑ 
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หมู่ที่/บ้าน 
จํานวนประชากร จํานวนผู้มีสทิธิเลือกต้ัง จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๙. บ้านวังรางน้อย ๖๑๗ ๖๐๙ ๑,๒๒๖ ๔๖๙ ๔๕๑ ๙๒๐ ๓๒๙ 

     ๑๐. บ้านห้วยไผ่ ๒๙๘ ๒๘๐ ๕๗๘ ๒๑๒ ๒๐๖ ๔๑๘ ๑๖๕ 
     ๑๑. บ้านหนองเลาใหญ ่ ๒๑๖ ๑๘๘ ๔๐๔ ๑๕๙ ๑๔๒ ๓๐๑ ๑๑๖ 
     ๑๒. บ้านหนองหลักพันสโมสร ๒๓๑ ๒๐๐ ๔๓๑ ๑๗๖ ๑๔๙ ๓๒๕ ๑๑๖ 
     ๑๓. บ้านหัวเขาพัฒนา ๑๙๒ ๑๙๒ ๓๘๔ ๑๔๑ ๑๔๔ ๒๘๕ ๑๐๖ 
     ๑๔. บ้านหนองซาด ๑๕๙ ๑๖๓ ๓๒๒ ๑๑๗ ๑๒๓ ๒๔๐ ๙๕ 
     ๑๕. บ้านคําไฮ ๒๑๘ ๒๔๒ ๔๖๐ ๑๕๖ ๑๗๑ ๓๒๗ ๑๑๘ 
     ๑๖. บ้านโนนสมบูรณ ์ ๑๖๙ ๑๗๕ ๓๔๔ ๑๓๐ ๑๓๒ ๒๖๒ ๑๑๙ 
     ๑๗. บ้านโสกจานพัฒนา ๑๓๑ ๑๒๘ ๒๕๙ ๙๗ ๑๐๓ ๒๐๐ ๘๔ 
     ๑๘. บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา ๑๘๙ ๑๕๖ ๓๔๕ ๑๕๕ ๑๓๗ ๒๙๒ ๒๐๖ 
     ๑๙. บ้านมะเกลือเก่าสามัคค ี ๒๐๒ ๒๐๔ ๔๐๖ ๑๗๔ ๑๕๘ ๓๓๒ ๑๖๕ 
     ๒๐. บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ๓๘๘ ๓๒๗ ๗๑๕ ๒๗๘ ๒๔๔ ๕๒๒ ๑๕๔ 

รวม ๒๐ หมู่บา้น ๖,๔๔๕ ๖,๓๖๒ ๑๒,๘๐๗ ๔,๘๗๕ ๔,๙๐๗ ๙,๗๘๒ ๔,๑๐๕ 
 

๔. สภาพทางสังคม 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติมีสภาพเป็นสังคมชนบทแม้ว่า
ในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสภาพของสังคมลักษณะการต้ังบ้านเรือนเป็นกลุ่มในพ้ืนที่เกษตรกรรม
ที่อยู่โดยรอบ มีวัดเป็นศูนย์กลางและมักต้ังถิ่นฐานกระจายอยู่ตามเส้นทางคมนาคมและแหล่งนํ้า เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองมากย่ิงขึ้นมีการบริการสาธารณูปโภคค่อนข้างทั่วถึงแต่ก็ทํา
ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นขยะนํ้าเสียอันเกิดจากการขยายตัวของชุมชนมากขึ้น 
 ลักษณะทางสังคมของตําบลมะเกลือเก่าจะแบ่งออกเป็น๒ลกัษณะใหญ่ๆตามลกัษณะของชุมชน  ดังน้ี 

๑. ก่ึงชุมชนเมืองได้แก่หมู่ที่๑บ้านมะเกลือเก่าหมู่ที่๒บ้านมะเกลือเก่าหมู่ที่๓บ้านโคกสูงหมู่ที่ ๑๘บ้าน
มะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๙บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี ลักษณะของหมู่บ้านจะได้รับการพัฒนาข้ึนมามากแล้วทั้ง
ทางด้านเส้นทางการคมนาคมระบบน้ําประปาระบบสุขาภิบาลมีจํานวนสมาชิกในหมู่บ้านเป็นจํานวนมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ บ้านเรือนจะต้ังกันอยู่อย่างหนาแน่นตามบริเวณที่ได้รับการพัฒนาแล้วอาชีพของคนในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพรับจ้างค้าขายและข้าราชการดังน้ันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านจะมากกว่าที่อ่ืน 

๒. ชุมชนชนบทได้แก่หมู่ที่๔บ้านหนองไม้ตายหมู่ที่๕บ้านหนองม่วงหมู่ที่๖บ้านวังรางใหญ่หมู่ที่๗บ้านบุ
ตาสงหมู่ที่๘บ้านหนองเบนหมู่ที่๙บ้านวังรางน้อยหมู่ที่๑๐บ้านห้วยไผ่หมู่ที่๑๑บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ที่๑๒บ้าน
หนองหลักพันสโมสรหมู่ที่๑๓บ้านหัวเขาพัฒนาหมู่ที่๑๔บ้านหนองซาดหมู่ที่๑๕บ้านคําไฮหมู่ที่๑๖บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่๑๗บ้านโสกจานพัฒนาหมู่ที่ ๒๐ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา เป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณทางทิศใต้ของ
ตําบลมะเกลือเก่าโดยหมู่บ้านทั้งหมดจะอยู่สองข้างทางของถนนกําลังเอก๒และถนนหนองเลาใหญ่–หนองตะ
ไก้ ซึ่งเป็นถนนลาดยางทําให้การคมนาคม การติดต่อ 
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ค้าขายและการขนส่งระหว่างหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านสู่เมืองเป็นไปด้วยความสะดวก เป็นผลดีต่อ
การพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ของคนในหมู่บ้านจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมโดยมากจะทําไร่  
รับจ้างและเลี้ยงสัตว์ 

๔.๑ การศึกษา 
-    โรงเรียนวังรางพิทยาคม (สังกัด อบจ.นครราชสีมา)     ๑     แห่ง 
-    โรงเรียนประถมศึกษา(สงักัด สพฐ.) ๑๐แห่ง 

  -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัด อบต.)   ๗      แห่ง 
 

           ตาราง  จํานวนนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที ่

ชื่อสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา เพศ ระดับชัน้เรียน รวม อ. ๑ อ. ๒ ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

๑. รร.บ้านมะเกลือเก่า ชาย ๖ ๔ ๓ ๓ ๔ ๘ ๖ ๗ ๔๑ 
๗๕ 

หญิง ๑ ๕ ๖ ๕ ๗ ๓ ๕ ๒ ๓๔ 
๒. รร.บ้านไร่โคกสูง ชาย ๑ ๔ ๒ ๐ ๓ ๒ ๒ ๓ ๑๗ 

๒๕ 
หญิง ๑ ๒ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ ๑ ๘ 

๓.รร.บ้านหนองไม้ตาย ชาย ๖ ๔ ๕ ๓ ๔ ๒ ๓ ๓ ๓๐ 
๖๘ 

หญิง ๔ ๔ ๓ ๑๑ ๒ ๓ ๒ ๙ ๓๘ 
๔.รร.บ้านหนองม่วง ชาย ๑๓ ๑๐ ๑๒ ๑๑ ๑๓ ๕ ๑๓ ๑๒ ๘๙ 

๑๖๐ 
หญิง ๑๒ ๘ ๙ ๘ ๗ ๑๑ ๕ ๑๑ ๗๑ 

๕.รร.บ้านวังรางใหญ ่ ชาย ๑๑ ๑๔ ๑๖ ๑๙ ๑๑ ๑๕ ๑๘ ๑๑ ๑๑๕ 
๑๙๘ 

หญิง ๘ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๙ ๑๑ ๑๒ ๑๐ ๘๓ 
๖.รร.บ้านบุตาสง ชาย ๗ ๖ ๑๐ ๗ ๖ ๑๔ ๑๒ ๑๑ ๗๓ 

๑๒๔ 
หญิง ๔ ๔ ๘ ๕ ๘ ๖ ๖ ๑๐ ๕๑ 

๗.รร.บ้านหนองเบน ชาย ๑๕ ๑๐ ๑๘ ๑๑ ๑๖ ๑๕ ๘ ๑๐ ๑๐๓ 
๑๙๖ 

หญิง ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๙ ๙๓ 
๘.รร.บ้านวังรางน้อย ชาย ๑๕ ๑๖ ๙ ๑๓ ๗ ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๑๐๖ 

๒๐๖ 
หญิง ๒๐ ๑๓ ๑๐ ๕ ๑๑ ๑๕ ๑๗ ๙ ๑๐๐ 

๙.รร.บ้านห้วยไผ่ ชาย ๔ ๔ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓ ๑ ๒๗ 
๖๘ 

หญิง ๕ ๔ ๑ ๕ ๕ ๖ ๗ ๘ ๔๑ 
๑๐.รร.บ้านหนองเลา ชาย ๓ ๓ ๑ ๔ ๒ ๗ ๘ ๕ ๓๓ 

๖๗ 
หญิง ๓ ๙ ๔ ๕ ๑ ๓ ๓ ๖ ๓๔ 

รวมทั้งสิน้ ๑๕๓ ๑๔๙ ๑๔๓ ๑๓๙ ๑๓๔ ๑๕๕ ๑๖๐ ๑๕๔ ๑,๑๘
๗ 
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ตาราง จํานวนเด็กประจําศูนย์เด็กเล็กต่างๆ 

หมู่ที ่ ช่ือศูนย์เด็กเล็ก จํานวนเด็กประจําศูนย์ จํานวน 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

จํานวน 
ผู้ดูแลเด็ก ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  ๑ มะเกลือเก่า ๒๒ ๒๒ ๔๔ ๑ ๑ 
หมู่ที่  ๔ หนองไม้ตาย ๗ ๑๐ ๑๗ ๑ - 
หมู่ที่  ๕ หนองม่วง ๒๖ ๒๕ ๕๑ ๑ ๑ 
หมู่ที่  ๖ วังรางใหญ่ ๑๘ ๑๗ ๓๕ ๑ - 
หมู่ที่  ๘ หนองเบน ๑๔ ๒๗ ๔๑ ๑ - 
หมู่ที่  ๙ วังรางน้อย ๒๓ ๑๗ ๔๐ ๑ ๑ 
หมู่ที่  ๑๑ หนองเลา ๑๓ ๑๐ ๒๓ ๑ - 
                  รวม ๑๒๓ ๑๒๘ ๒๕๑ ๗ ๓ 

 

๔.๒ สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลของรัฐ๒แห่ง 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะเกลือเก่า 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปรายราง  
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
         ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
 ตําบลมะเกลือเก่าสามารถติดต่อกับตัวอําเภอและจังหวัดได้ทางรถยนต์โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒ (ถนนมิตรภาพ) ส่วนเส้นทางติดต่อระหว่างตําบลกับตําบลและระหว่างชุมชนในตําบลน้ันส่วนใหญ่เป็น
ถนนลาดยางในระยะสั้นๆและถนนลูกรังซึ่งเช่ือมกันไม่ทั่วถึงทําให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อการคมนาคมไม่
สะดวกเป็นอุปสรรคต่อการสญัจรไปมาภายในตําบล    

ถนนลาดยาง 
- ถนนโยธาธิการที่๒๐๓๙ (กําลังเอก๒) ยาว๒๑กิโลเมตรจากบ้านมะเกลือเก่าไปทางทิศใต้ถึงบ้านบุตาสง 

 - ถนน ร.พ.ช. สายยุทธศาสตร์  ยาว  ๑๐ กิโลเมตร  จากบ้านโคกสูงไปทางทิศเหนือ  ถึงอําเภอสูงเนิน 
 - ถนนทางหลวงชนบท  จากถนนมิตรภาพเข้าสู่บ้านมะเกลือเก่า  ยาว  ๘๒๐  เมตร 

- ถนนลาดยาง หมู่ ๑ ข้างวัดมะเกลือเก่า – ถนนมิตรภาพ  ยาว  ๘๕๐  เมตร 
- ถนนร.พ.ช. สายบ้านหนองแวงถึงบ้านหนองเลาใหญ่ยาว๖กิโลเมตร (เฉพาะช่วงที่อยู่ในเขตตําบลคือ

จากบ้านปลายรางถึงบ้านหนองเลาใหญ)่ 
- ถนนทางหลวงชนบท  จากสามแยกคาํไฮ-บ้านหนองเลาใหญ่  ยาว ๔,๓๐๐เมตร 

-  ถนนทางหลวงชนบท  จากสาย ๒๔  เข้าสู่บ้านหนองม่วง-บ้านห้วยไผ่  ยาว  ๔,๓๐๐ เมตร 

-  ถนนลาดยางสายบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ – บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔  ยาว  ๑๔,๖๕๐  เมตร 

-  ถนนลาดยางบ้านหนองซาด-บุญร่วมฟาร์ม  ยาว ๑,๓๐๐เมตร 

- ถนนลาดยาง หมู่ ๒ ข้างวัดสว่างบูรพาราม – วังเณร  ยาว  ๑,๓๐๐  เมตร 



- ๒๐ - 

 
- ถนนลาดยาง หมู่ ๒ วังเณร – แยกทางเข้าบ้านโคกสูง  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 
- ถนนลาดยาง บ้านหนองไม้ตาย – หนองม่วง ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 
ถนนลูกรงั 
- ถนนบ้านหนองไม้ตาย ม. ๔ – บ้านโสกจานพัฒนา ม. ๑๗ ยาว  ๓,๗๐๐  เมตร 
- ถนนสายบ้านหนองไม้ตาย ม. ๔ – บ้านหนองม่วง ม. ๕ ยาว ๒,๑๐๐  เมตร 
- ถนนสายบ้านหนองม่วง ม. ๕ – บ้านโสกจานพัฒนา ม. ๑๗ ยาว ๒,๗๐๐ เมตร 
- ถนนสายบ้านหนองเบน ม. ๘ – บ้านหนองหลักพันสโมสร ม. ๑๒ ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 
- ถนนสายบ้านโสกจานพัฒนา ม. ๑๗–แยกบ้านหัวเขาพัฒนา ม.๑๓ ยาว ๒,๗๐๐ เมตร 

 

 ๕.๒ การไฟฟา้ 
 ตําบลมะเกลือเก่ามีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนเน่ืองจากการเพ่ิมของจํานวน
ประชากรจํานวนครัวเรือนการแยกเป็นคุ้มเล็กคุ้มน้อยซึ่งทําให้การขยายไฟฟ้าไม่ครบทุกครัวเรือนและยังขาด
ไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือให้แสงสว่างในเขตชุมชน 
 ครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้า  ๓,๗๕๘    ครัวเรือน 
 ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้า     ๑๖๙    ครัวเรือน 
 

 ๕.๓ การประปา 
  -  ประปาหมู่บ้าน      ๑๑     หมู่บ้าน 
  -  ประปาส่วนท้องถิ่น      ๔        หมู่บ้าน 
  -  ประปาส่วนภูมิภาค      ๕        หมู่บ้าน 
 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 

อาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ของตําบลมะเกลือเก่าประมาณร้อยละ๙๐ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและการ

รับจ้างโดยทําการเกษตร  ในพ้ืนที่ราบลุ่มของตําบลจะทํานาส่วนในเขตที่ราบสูงมีการทําไร่มันสําปะหลังข้าวโพด
และอ้อยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังอาศัยสภาพตามภูมิอากาศคืออาศัยนํ้าฝนเป็นหลักจะมีพ้ืนที่ประมาณ
๑๐,๐๐๐ไร่เทา่น้ันที่มีระบบนํ้าชลประทาน 
การประกอบอาชีพของคนในตําบลมะเกลือเก่า  สามารถจําแนกเป็น  ๕  กลุ่ม  ดังน้ี 

อาชีพเกษตรกรรม   
มีทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  กล่าวคือ  การปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันสาํปะหลัง ข้าว  

อ้อยโรงงาน  ประเภทเลี้ยงสัตว์  เช่น  การเลี้ยงโคนม  โคเนื้อ กระบือ  การเลี้ยงไก่พันธ์ุพ้ืนเมือง ไก่พันธ์ุเน้ือ  
การเลี้ยงสุกรและปลาต่าง ๆ 

อาชีพรบัจ้าง  มีทั้งรับจ้างในภาคการเกษตร  เช่น  การเก็บผลผลิต การปลูก การไถไรก่ารใส่ปุ๋ย และ
การรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  รับจ้างขับรถ  และรับจ้างทั่วไป 

อาชีพค้าขาย  ได้แก่  การเปิดร้านทั่วไปเพ่ือขายสินค้าอุปโภค บริโภค  ภายในครัวเรือน 
อาชีพรบัราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ 
อาชีพอ่ืนๆ ได้แก่  ไพหญ้าคา ตัดเสื้อผา้  เป็นพนักงานในบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 



- ๒๑ - 

 
 

๖.๑ การเกษตร 
จากการศึกษาพบว่าพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของตําบลมะเกลือเก่า ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง   

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ไม้เศรษฐกิจ รองลงมาคือพืชผัก และพันธ์ุพืชที่ใช้ปลูกมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
 

ตาราง การปลกูพืช 

ที่ ชนิดพชื พื้นทีป่ลูก 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัม/ไร่) 

ชนิดพนัธุพ์ืชที่ปลูก 

๑. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๓,๙๖๑ ๘๐๐ มอนซานโต  919,940 
๒. มันสําปะหลัง ๑๕,๖๗๑ ๓,๕๐๐ เกษตรศาสตร์ 50,ระยอง 5, ห้วยบง 
๓. พืชผัก ๑๕๐ ๑,๕๐๐ หอมแบ่ง,ผักชี 
๔. ข้าว ๑๒,๐๑๑ ๕๕๐ ขาวตาแห้ง , มะลิ 105 , ชัยนาท 1 
๕. อ้อยโรงงาน ๗,๔๗๓ ๑๐,๐๐๐ K 8892,  K  เหลือง 
๖. ยูคาลิปตัส ๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ K 52 , K 51 , K 60 และเพาะเมล็ด 

รวม            ๖  ชนิด ๕๑,๒๖๖ - - 
 

การใช้ที่ดิน 

ตาราง การใช้ที่ดิน 

ที่ ประเภทการใช้ที่ดิน จํานวนพื้นที ่ ร้อยละ 
๑. พ้ืนที่ทั้งหมด ๙๔,๑๒๗ ๑๐๐ 
๒. พ้ืนที่ทางการเกษตร ๗๓,๑๖๗ ๗๗.๗๓ 
 ๒.๑  พ้ืนทีท่ํานา ๑๓,๘๓๑ ๑๔.๖๙ 
 ๒.๒  พ้ืนที่ไร ่ ๕๔,๔๒๙ ๕๗.๘๓ 
 ๒.๓  พ้ืนทีส่วน ๔,๔๓๐ ๔.๗๑ 
 ๒.๔  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ๔๗๗ ๐.๕๑ 
๓. พ้ืนที่ป่าไม้ ๒๐,๑๕๔ ๒๑.๔๑ 
๔. ที่อยู่อาศัย ๘๐๖ ๐.๘๖ 

 

 

 

 



- ๒๒ - 

 
 

๖.๒ การเลี้ยงสัตว ์
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีความสนใจเลี้ยงโคเน้ือ  และโคนม  เป็นสัตว์เศรษฐกิจและม ี

แนวโน้มที่จะขยายการเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น  นอกจากน้ันยังมีการเลี้ยงสุกร  ไก่เน้ือ  เป็ดเน้ือ  เพ่ือเป็นรายได้ อีกทาง
หน่ึง  นอกจากน้ันยังมีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นรายได้เสริมและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับหมู่บ้าน  ชุมชน  
และบริโภคในครัวเรือน 

ตาราง การเลีย้งสัตว์ 

ที่ ชนิดสัตว์เลี้ยง จํานวนสัตว์(ตัว) ชนดิพนัธุส์ัตว์ 
๑ โคนม ๑,๙๙๒ โฮลสไตน์ฟีเซียน 
๒ โคเน้ือ ๑,๓๕๑ พันธ์ุพ้ืนเมือง, ลูกผสม, บรามนั,บราซิล 
๓ กระบือ ๑๖๓  
๔ สุกร ๔๓๓ ลาสไวท์,หมูป่า 
๕ ไก่พ้ืนเมือง ๑๔,๗๙๘ ไก่แจ้,ไก่ชน  เช่น เหลืองหางขาว  ประดู่หางดํา  

เขียวกาและพันธ์ุลูกผสมพ้ืนเมืองต่างๆ 
๖ เป็ดเน้ืออ่ืนๆ ๓๙๑ บาบารี่ 
๗ แพะ ๑๑๙  

 
  ๖.๓ กลุ่มอาชีพและการพาณิชย ์
  การรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพการเกษตร    มีทั้งกลุ่มธรรมชาติ   และกลุ่มที่ทางราชการ
จัดต้ังขึ้น  โดยแยกออกได้ดังน้ี 
 ๑.  การรวมกลุ่มตามธรรมชาติ  ได้แก่ 
  ๑.๑กลุ่มไพหญ้าคา 
  ๑.๒  กลุ่มผู้ปลูกอ้อย 
  ๑.๓  กลุ่มทํานํ้ายาอเนกประสงค์ 
  ๑.๔  กลุ่มทําไม้กวาดจากก้านมะพร้าว 
  ๑.๕  กลุ่มทํากระเป๋าจากเชือกร่ม 
  ๑.๖กลุ่มทํานํ้าตาลอ้อย  
 ๒.  กลุม่ที่ทางราชการจัดขึ้น  กลุ่มเหล่าน้ีจะกระจายอยู่แทบทุกหมู่บ้าน  ได้แก่ 
  ๒.๑  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านหน่ึงล้านบาท 
  ๒.๒  กลุ่มสตรแีม่บ้าน 
 ๒.๓  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
  ๒.๔  กลุ่มกองทุนแก้ไขความยากจน(กขคจ.) 
  ๒.๕กลุ่มกองทนุธนาคารข้าว ม. ๓ 
 



- ๒๓ - 

 
 

 หน่วยธรุกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
- ร้านค้า๑๓๒แห่ง 
- ร้านอาหาร ๑๙   แห่ง 
- ร้านเสริมสวย ๖ แห่ง 
- อู่ซ่อมรถ ๑๐แห่ง 
- ห้องเช่า ๘แห่ง 
- ป๊ัมนํ้ามัน        ๒   แห่ง 
- โรงสีข้าว ๒แห่ง 
- เสาโทรศัพท ์  ๕   ต้น 
- ฟาร์มเลี้ยงสตัว์ ๗   แห่ง (ฟาร์มหมู ๔ ,ฟาร์มโคนม ๑ ฟาร์มไก่ ๒)     
- โรงงาน ๕แห่ง(โรงฟักไข่, โรงงานทําขนมปัง, โรงงานผลิตอิฐบล็อก, 
    โรงงานผลิตนํ้าด่ืม) 
- ร้านอ่ืนๆ ๘แห่ง(โรงงานรับซื้อของเก่า โกดังเก็บของ ร้านขายถังพลาสติก  
    ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านขายปุ๋ยเต็นท์ขายรถคลังสินค้า ๒) 

 

 ๖.๔ การท่องเท่ียว 
          แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

พ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่าส่วนมากมีการทําการเกษตรโดยเฉพาะพืชไร่เป็นหลัก  แต่เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่
เป็นพ้ืนที่ราบ  เนินเขาและภูเขา  สภาพอากาศค่อนข้างร้อนและแล้ง  ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมี
น้อย  ซึ่งการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีลักษณะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาขึ้น  โดยสรุปรวม  ตําบลมะเกลือเก่ามี
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสถานที่น่าสนใจดังน้ี 
หมู่ที่๒บ้านมะเกลือเก่า 

วังเณรเป็นแหล่งนํ้าที่ไหลมาจากลําตะคองเมื่อมาถึงหมู่ที่๑นํ้าจะต้ืนเขินเป็นโขดหินเหมาะแก่การเล่นนํ้า 
หมู่ที่๓บ้านไร่โคกสูง 

ท่าหินลาดเป็นแหล่งนํ้าที่ไหลมาจากลําตะคองซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับวังเณรเป็นนํ้าสายเดียวกันแต่จะ
ไหลผ่านที่บ้านไร่โคกสูงก่อนแต่จะแตกต่างตรงที่ท่าหินลาดจะมีลาดหินทีก่ว้างกว่าวังเณร 
หมู่ที่๗บ้านบุตาสง 

ภูเขาเขียวเป็นภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มหีน้าผาที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนหลังเขาเป็นลาน
กว้างที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ประปรายซึ่งสามารถทีจ่ะทํากิจกรรมเดินป่าปีนเขาต้ังแคมป์ป่ันจักรยาน 
หมู่ที่๙บ้านวังรางน้อย 
 วัดเขาซาดเป็นสถานปฏิบัติธรรมของบ้านวังรางน้อยเป็นสถานที่สวยงามและเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติ
ธรรมอยู่ห่างจากฟาร์มไก่เน้ือประมาณ  1 – 2  กิโลเมตรปัจจุบันได้เป็นสถานปฏิบัติธรรมของอําเภอสูงเนิน 
หมู่ที่๑๑บา้นหนองเลาใหญ่ 

วัดเขาเก้ิงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจเพ่ือปฏิบัติธรรมเนื่องจากเป็นสถานที่สงบร่มรื่นและสวยงามของชาวบ้าน
หนองเลาใหญ ่
หมู่ที่๑๓บา้นหัวเขาพัฒนา 

วัดหนองบัวธรรมสถานเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ต้ังอยู่บนภูเขาซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก 



- ๒๔ - 

 
หมู่ที่๑๕บา้นคาํไฮ 

เขาสามสิบส่างเป็นภูเขาที่มีต้นไม้ประปรายมีลานหินกว้างซึ่งสามารถเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและยังมีบ่อ
นํ้าเล็กๆอยู่เป็นจํานวนมากบางแห่งก็ยังมีนํ้าอยู่จึงเป็นที่มาของช่ือเขาสามสิบส่าง 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

ลําดับ ชื่อแหล่งน้ํา สถานทีต้ั่ง เนื้อที ่ ความลึก 
(เมตร) หมายเหตุ ไร่ งาน 

๑ สระน้ําวัดโนนหินดาด หมู่ที่ ๑ ๒ - ๓  
๒ สระโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ ๑ ๒ - ๒.๕๐  
๓ บ่อบําบัดนํ้าเสีย หมู่ที่ ๑ ๑ ๒ ๓  
๔ สระวัดสว่างบูรพาราม หมู่ที่  ๒ ๓ - ๔  
๕ ลําตะคอง(คลอง) หมู่ที่  ๓ ๓ - ๒  
๖ -บ่อนํ้า(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๓ ๑๒ - ๗  
๗ บ่อสาธารณะ(ป่าช้า) หมู่ที่  ๓ ๔ - ๔  
๘ บ่อวัดโคกสูง หมู่ที่  ๓ ๒ - ๖  
๙ อ่างห้วยหมื่นแตก หมู่ที่  ๔ ๒๐ - ๓  
๑๐ สระน้ําวัดหนองไม้ตาย หมู่ที่  ๔ ๘ - ๓  
๑๑ สระน้ําหนองหัวแตก หมู่ที่  ๔ ๖ - ๓  
๑๒ สระน้ําโนนลาดควาย หมู่ที่  ๔ ๒ - ๓  
๑๓ สระน้ําโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่  ๔ ๓ - ๒  
๑๔ บ่อประปาบ้านหนองม่วง หมู่ที่  ๕ ๕ - ๕  
๑๕ บ่อวัดหนองม่วง หมู่ที่  ๕ ๕ - ๓  
๑๖ บ่อนํ้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่  ๕ ๕ - ๔  
๑๗ สระศาลตาปู่ หมู่ที่  ๕ ๒ - ๓  
๑๘ สระแยกหนองโพธ์ิ หมู่ที่  ๕ ๓ - ๔  
๑๙ ฝายนํ้าล้นลูกที ่ 2 หมู่ที่  ๖ ๘ ๒ ๓  
๒๐ ฝายนํ้าประปาวังรางใหญ่ หมู่ที่  ๖ ๖ ๓ ๓  
๒๑ สระวัดวังรางใหญ ่ หมู่ที่  ๖ ๕ - ๓  
๒๒ สระน้ําสามแยก หมู่ที่  ๖ ๒ ๑ ๒  
๒๓ สระน้ําคลองวังราง หมู่ที่  ๖ ๑ ๑ ๒  
๒๔ สระน้ํา(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๗ ๑ ๒ ๔  
๒๕ สระน้ํา(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๗ - ๒ ๔  
๒๖ คลองนํ้า(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๗ ๕ - ๔  
๒๗ สระน้ํา(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๗ - ๒ ๓  
๒๘ สระวัด (ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๘ ๑๐ - ๕  
๒๙ สระน้ําฝน (ไมม่ีช่ือ) หมู่ที่ ๘ ๑ ๒ ๒  
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ลําดับ ชื่อแหล่งน้ํา สถานทีต้ั่ง เนื้อที ่ ความลึก 
(เมตร) 

หมายเหตุ 
ไร่ งาน 

๓๐ สระวัด (ไม่มีช่ือ) หมู่ที่ ๘ ๑๐ - ๕  
๓๑ สระหลวง หมู่ที่ ๘ ๑๐ - ๓  
๓๒ อ่างเก็บนํ้าเขาชาด หมู่ที่  ๙ ๒๐ - ๖  
๓๓ สระหลวง หมู่ที่  ๙ ๑ ๒ ๓.๕  
๓๔ สระเงินผัน หมู่ที่  ๙ ๒ ๒ ๒  
๓๕ คลองธรรมชาติ(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๙ ๓ ๓ ๒  
๓๖ คลองรวมใต้อ่างเขาชาด  (ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๙ ๖ ๑ ๒  
๓๗ อ่างบ้านไผ่ หมู่ที่  ๑๐ ๕๐ - ๘  
๓๘ ฝายนํ้าล้นห้วยไผ่ หมู่ที่๑๐ ๔ - ๖  
๓๙ สระน้ําบ้านห้อยไผ่ หมู่ที่  ๑๐ ๔ - ๕  
๔๐ สระน้ําบ้านห้วยไผ่(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๑๐ ๔ - ๔  
๔๑ สระน้ําคุ้มคลองแคลน หมู่ที่  ๑๑ ๒ - ๓  
๔๒ สระน้ําคุ้มหนองเลาน้อย หมู่ที่  ๑๑ ๓ - ๓.๕  
๔๓ อ่างเขาเก้ิง หมู่ที่  ๑๑ ๒๕ - ๗  
๔๔ สระโพธ์ิ หมู่ที่  ๑๒ ๕ - ๖  
๔๕ บ่อประมงหนองแก หมู่ที่  ๑๒ ๕ - ๓  
๔๖ สระใหมส่โมสร หมู่ที่  ๑๒ ๓ - ๓  
๔๗ คลองโสกจิกธรรมชาติ หมู่ที่  ๑๒ ๒ ๒ ๒.๕  
๔๘ อ่างหนองบัว หมู่ที่  ๑๓ ๒๔ - ๒.๕  
๔๙ สระเงินผัน หมู่ที่  ๑๓ ๑ - ๒  
๕๐ สระน้ํา(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๑๓ ๑ - ๒  
๕๑ สระตะวันตก หมู่ที่  ๑๔ ๓ ๑ ๒.๕  
๕๒ สระตะวันออก หมู่ที่  ๑๔ ๒ ๒ ๑.๕  
๕๓ อ่างเก็บนํ้าคําไฮ หมู่ที่  ๑๕ ๒๘ ๓ ๕  
๕๔ สระน้ํา(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๑๕ ๖ ๒ ๒.๕  
๕๕ คลองสาธารณะ(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๑๕ ๒ ๒ ๓  
๕๖ ฝายเก็บนํ้า(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๑๖ ๑๕ - ๖  
๕๗ สระน้ําสาธารณะ(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๑๖ ๑ - ๓  
๕๘ คลองสาธารณะ(ไม่มีช่ือ) หมู่ที่  ๑๖ ๑ ๑ ๖  
๕๙ หนองโคนใหญ ่ หมู่ที่  ๑๗ ๘ - ๔  
๖๐ สระน้ําโสกตาเข่ง หมู่ที่  ๑๘ ๑ - ๓  
๖๑ คลองห้วยตะโก หมู่ที่  ๑๘ ๓ - ๓  
๖๒ อ่างเก็บนํ้าโสกหมัน หมู่ที่  ๑๙ ๒๕ - ๘  
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือแหล่งนํ้า สถานที่ต้ัง เน้ือที่ ความลึก 
(เมตร) 

หมายเหตุ 
ไร่ งาน 

๖๓ อ่างเก็บนํ้าเก็บนํ้าหลัก 6 หมู่ที่  ๑๙ ๒๘ - ๗  
๖๔ คลองห้วยยายน้อย หมู่ที่  ๑๙ ๒ ๑ ๗  
๖๕ หนองวังราง หมู่ที่  ๒๐ ๒ - ๓  
๖๖ คลองวังราง หมู่ที่  ๒๐ ๑๐ - ๒.๕  
๖๗ ฝายคลองลําสาํราย หมู่ที่  ๒๐ ๗ ๒ ๒.๕  

รวมเนื้อที ่ ๔๕๖ ๑   

๘. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด  ๒๓ แห่ง 
สํานักสงฆ์   ๓ แห่ง 

 
ตาราง   ช่ือวัดในตําบลมะเกลือเก่า 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ช่ือวัด 
๑ บ้านมะเกลือเก่า วัดมะเกลือเก่า,วัดโนนหินดาด 
๒ บ้านมะเกลือเก่า วัดสว่างบูรพาราม 
๓ บ้านไร่โคกสูง วัดบ้านไร่โคกสูง 
๔ บ้านหนองไม้ตาย วัดหนองไม้ตาย 
๕ บ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง 
๖ บ้านวังรางใหญ ่ วัดวังรางใหญ่ 
๗ บ้านบุตาสง วัดป่าอุดมธรรม 
๘ บ้านหนองเบน วัดหนองเบน 
๙ บ้านวังรางน้อย วัดวังรางน้อย,วัดเขาชาด,วัดหนองบัวธรรมสถาน 
๑๐ บ้านห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่ 
๑๑ บ้านหนองเลาใหญ ่ สํานักสงฆ์เขาเก้ิง 
๑๒ บ้านหนองหลักพันสโมสร สํานักสงฆ์หนองหลักพัน 
๑๓ บ้านหัวเขาพัฒนา วัดหัวเขาพัฒนา 
๑๔ บ้านหนองซาด วัดหนองซาด 

๑๕ บ้านคําไฮ วัดคําไฮ,วัดป่าเขาสามสิบส่าง,วัดภูผาห้า 
๑๖ บ้านโนนสมบูรณ์ วัดป่าโนนสมบูรณ์ 
๑๗ บ้านโสกจานพัฒนา - 
๑๘ บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา วัดป่าอุดมธรรม 
๑๙ บ้านมะเกลือเก่าสามัคค ี วัดบุ่งคล้า,วัดพุทธพักตร์วนาราม 
๒๐ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา วัดศาลเจ้าพ่อเสือ,สํานักสงฆ์วังรางใหญ่พัฒนา 
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๙. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ๑. ป่าไม้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นพ้ืนที่สปก. ประชาชนในชุมชนมีสิทธิในการจับจองต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง
ตําบลได้ประโยชน์จากพ้ืนที่น้ันในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมแต่ในปัจจุบันชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้นจากหมู่บ้านที่แออัดก็ขยายตัวโดยการเข้าไปจับจองถางป่าเป็นแหล่งทํามาหากินกันทําให้พ้ืนที่ป่าไม้
ธรรมชาติถูกบุกรุกและทําลายไปมากภูเขาบางลูกถูกบุกรุกเพียงเพ่ือใช้ปลูกผลผลิตของผู้ที่เข้าไปจับจองเท่าน้ัน 
 ๒.  ดินส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าเพ่ือรอทํานาใน
ฤดูฝนทําให้พ้ืนที่ไม่ได้รับการใช้ประโยชน์จึงสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้ไป 
  ๓.  น้ําตําบลมะเกลือเก่าเป็นพ้ืนที่อาศัยนํ้าฝนปริมาณนํ้าฝนน้อยหรือฝนท้ิงช่วงโดยเฉพาะฤดูแล้งจะ
ประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าด่ืมนํ้าใช้และน้ําเพ่ือการเกษตรแหล่งนํ้าที่มีอยู่ไม่พอเพียงตลอดปีและมีสภาพต้ืนเขิน
ทําให้ประชาชนมีนํ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ชุมชนเกษตรที่อาศัยนํ้าซึ่งเป็นปัจจัย
หลักในการทําการเกษตรทําให้ได้ผลผลิตตกตํ่าทําให้ไม่สามารถทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้งส่งผลกระทบถึงรายได้
ประชากรการอพยพแรงงานเกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
 แหล่งน้ําธรรมชาติ 
 ตําบลมะเกลือเก่ามีแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญได้แก่ 

๑) คลองลําตะคองมีต้นกําเนิดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลมาจากอําเภอสีคิ้วผ่านตอนบนของ
ตําบลมะเกลือเก่าบริเวณหมู่ที่๓บ้านโคกสูงหมู่ที่๑และหมู่ที่๒บ้านมะเกลือเก่าเป็นแหล่งนํ้าสําคัญที่มีอยู่ตลอดปี
โดยมีการก่อสร้างประตูระบายนํ้าเพ่ือการชลประทานเป็นแหล่งนํ้าในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์และเพ่ือ
การเกษตร 

๒) คลองลําสําลายมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางตอนใต้ของตําบลมะเกลือเก่าไหลไปทางตอนเหนือผ่าน
ตอนล่างของหมู่ที่๗บ้านบุตาสงหมู่ที่๖บ้านวังรางใหญ่ใช้ในการอุปโภคและการเกษตรทั้งน้ียังเป็นแนวเขตระหว่าง
อําเภอสูงเนินกับอําเภอปักธงชัยด้วย 
ห้วยวังรางแยกจากคลองลําสําลายทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่ที่๖บ้านวังรางใหญ่ใช้ในการอุปโภคและ
การเกษตร 

๓) ห้วยสามสิบสระมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางตอนใต้ของตําบลมะเกลือเก่าผ่านหมู่ที่๑๔บ้านหนอง
ซาดหมู่ที่๑๑บ้านหนองเลาใหญ่ 
 นอกจากน้ียังมีลําห้วยอ่ืนๆอีก  ที่มีลักษณะเป็นสายสั้นๆซึ่งจะมีนํ้าในเฉพาะช่วงฤดูฝนมีนํ้าบ้างเป็นระยะ
เน่ืองจากยังไม่มีการปรับปรุงให้ใช้การได้ตลอดทั้งสายเช่นห้วยโสกจาน (หมู่ที่๕บ้านหนองม่วง) ห้วยขอนแก่น 
(หมู่ที่๑๑บ้านหนองเลาใหญ่)  ห้วยใหญ่(หมู่ที่๔บ้านหนองไม้ตาย) ห้วยไผ่ (หมู่ที่๑๐บ้านห้วยไผ่) ห้วยหินดาดห้วย
นํ้ามันห้วยป่าไผ่ (หมู่ที่๑และ๒บ้านมะเกลือเก่า) ห้วยหนองเลา (หมู่ที่๑๕บ้านคําไฮ) คลองซับน้อย (หมู่ที่๔บ้าน
หนองไม้ตายหมู่ที่๑๖บ้านโนนสมบูรณ์) เป็นต้น 
 แหล่งน้าํใต้ดิน 
 ตําบลมะเกลือเก่ามีแหล่งนํ้าใต้ดินที่มีคุณภาพที่สามารถนําขึ้นมาใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภค – บริโภค
โดยมีการใช้ประโยชน์จากนํ้าใต้ดินได้แก่หมู่ที่๔บ้านหนองไม้ตายหมู่ที่๕บ้านหนองม่วงหมู่ที่๖บ้านวังรางใหญ่หมูท่ี่
๗บ้านบุตาสงหมู่ที่๘บ้านปลายรางหมู่ที่๙บ้านวังรางน้อยหมู่ที่๑๐บ้านหว้ยไผ่หมู่ที่๑๑บ้านหนองเลาใหญ่หมูท่ี่๑๓
บ้านหัวเขาพัฒนาและหมู่ที๑่๔บ้านหนองซาดเป็นต้น 

- ๒๘ - 



 
 
 แหล่งน้าํที่สร้างขึ้น 
คลองส่งน้ําชลประทาน 
-  ประตูระบายนํ้าบ้านมะเกลือใหมผ่ันนํ้าจากลําตะคองผ่านตอนบนของหมู่ที่๓บ้านโคกสูง 
หมู่ที่๑และ๒บ้านมะเกลือเก่า 
  -  คลองส่งนํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยซับประดู่อําเภอสีคิ้วผ่านตอนใต้ของหมู่ที่๑และ๒บ้าน
มะเกลือเก่า 

ตาราง จําแนกแหล่งนํ้า 

 - ๒๙ - 

หมู่ที่/บ้าน ชื่อแหล่งน้ํา พื้นที่กักเก็บน้าํ 
๑. บ้านมะเกลอืเก่า ห้วยนํ้ามัน  
๒. บ้านมะเกลอืเก่า ห้วยนํ้ามัน  
๓. บ้านโคกสูง สระหน้าวัด ๓ ไร ่
 สระหลังวัด ๑ ไร ่
 สระหลังวัด ๔ ไร ่
๔. บ้านหนองไม้ตาย อ่างหนองหมื่นแตก ๒๐ ไร ่
 สระวัดหนองไม้ตาย ๘ ไร ่
 สระสาธารณะกลางหมู่บ้าน ๖ ไร ่
 สระโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย ๓ ไร ่
 สระสาธารณะโนนลาดควาย ๑ ไร ่
๕. บ้านหนองม่วง สระทางเข้าหมู่บ้าน ๑ ไร ่
 สระประปาหนองม่วง ๓ ไร ่
 สระหลังวัดหนองม่วง ๙ ไร ่
 สระตาโม่ง ๕ ไร ่
 สระสาธารณะปู่ตา ๑ ไร ่
 สระบัว ๑ ไร ่
๖. บ้านวังรางใหญ ่ สระหลังวัด ๗ ไร ่
 สระใหม(่ทางเข้าบ้านยายน้อม) ๒ ไร ่
 สระทางเข้าหมู่บ้าน ๒.๒ ไร ่
 อ่างประปา  
 ฝายลําสําลาย  
 ฝายหลังวัด  
๗. บ้านบุตาสง สระสาธารณะหน้าโรงเรียน ๒ งาน 
 สระโรงเรียน ๑ งาน 
 สระข้างศาลาประชาคม ๒ งาน 
 คลองลําสําลาย  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่/บ้าน ชื่อแหล่งน้ํา พื้นที่กักเก็บน้าํ 
๘. บ้านปลายราง สระประปา ๔ ไร ่
 บ่อพักนํ้าสระหลวง ๑๐ ไร ่
 สระหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ ๕ ไร ่
๑๐. บ้านห้วยไผ่ อ่างประปา ๑๐ ไร ่
 ฝายบ้านห้วยไผ่ ๒ ไร ่
 ฝายหน้าศาลปู่ตา ๒ ไร ่
๑๑. บ้านหนองเลาใหญ ่ อ่างเก้ิง ๒๐ ไร ่
 สระคลองแคน ๑ ไร ่
 สระหนองเลาน้อย ๑.๒ ไร ่
 บ่อใหม่ (คุ้มหนองเลาใหญ่) ๑.๕ ไร ่
 ๑๒. บ้านหนองหลักพันสโมสร สระประปาเก่าหนองหลักพันสโมสร ๕ ไร ่
 สระประปาใหม่ ๑ ไร ่
 สระคุ้มสโมสร ๒ ไร ่
 ๑๓. บ้านหัวเขาพัฒนา ฝายประชาอาสา ๒๕ ไร ่
 สระน้ํา ๑ ไร ่
 บ่อหลวง ๒ ไร ่
๑๔. บ้านหนองซาด สระประปา ๓ ไร ่
 สระข้างวัด ๒ ไร ่
๑๕. บ้านคําไฮ อ่างหนองแก ๒๐ ไร ่
 บ่อประปาเก่า ๕ ไร ่
 อ่างคําไฮ (อ่างประปาปัจจุบัน) ๑๕ ไร ่
 สระวัด ๒ ไร ่
 คลองอีสานเขียว ๓ ไร ่
๑๖. บ้านโนนสมบูรณ ์ สระเก็บนํ้าบ้านโนนสมบูรณ์(สระประปา) ๓ ไร ่
 อ่างเก็บนํ้าบ้านโนนสมบูรณ ์  
 ๑๗. บ้านโสกจานพัฒนา สระสาธารณะบ้านโสกจานพัฒนา ๕ ไร ่
 ๑๘. บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา สระสาธารณะโสกตาเข่ง ๒ ไร ่
 ๑๙. บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี อ่างโสกหมัน ๓๐ ไร ่
 อ่างหลักเจ็ด ๓๓ ไร ่
 ห้วยยายน้อย  
 ๒๐. บ้านวังรางใหญ่พัฒนา คลองประปา(ปู่ตา) ๖ ไร ่



 

โครงสร้าง 
การบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

 
 

  ฝ่ายบริหาร       ฝ่ายนิติบญัญัต ิ
 

  

 

  

 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. 

รองนายกฯ รองนายกฯ 
เลขานุการฯ 

ประธานสภาฯ 

 รองประธานสภาฯ เลขานุการสภา ฯ 

สมาชิกสภาอบต.

- ๒๙ 
-



โครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการองค์การบรหิารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

 

 

 

 

 

 

  

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง) 

สํานักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ต้น) 

กองคลัง 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ต้น) 

กองช่าง 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ตน้) 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา  ต้น) 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ต้น) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่องถิ่น ต้น) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

กองส่งเสริมการเกษตร 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 

(นักบริหารงานการเกษตร ต้น) 

กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

 (นักบริหารงานพัฒนาชุมชน ต้น) 

1งานตรวจสอบงบประมาณ 
2งานตรวจสอบบัญชีและพัสดุ 
3งาตรวจสอบหนวยงานต่างๆ 

1งานบริหารงานทั่วไป 
2งานการเจ้าหน้าที่ 
3งานนโยบายและแผน 
4 งานนิติการ 
5 งานป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 
6 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1งานการเงิน 
2งานบัญชี 
3งานพัฒนาการจัดเก็บ 
  รายได้ 
4 งานทะเบียนทรัพย์สินและ 
  พัสดุ 

1งานก่อสร้าง 
2งานออกแบบและ 
   ควบคุมอาคาร 
3งานผังเมือง 
4 งานประสาน 
   สาธารณูปโภค 
 

1งานบริหารการศึกษา 
2งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
   และวัฒนธรรม 
3งานส่งเสริมการศึกษา 

1งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
2งานส่งเสริมสุขภาพและ 
   สาธารณสุข 
3งานป้องกันและควบคุมโรค 
4 งานควบคุมและจัดกากรคุณภาพ 
   สิ่งแวดล้อม 
5 งานบริการสาธารณสุข 

1งานส่งเสริมการเกษตร 
2งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 

31งานสวัสดิการ และพัฒนา 
   ชุมชน 
2งานสังคมสงเคราะห์ 
3งานส่งเสริมอาชีพและ 
   พัฒนาสตรี 
4 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
   สตรี คนชรา และ 
   ผู้ด้อยโอกาส 

- ๓๐ 
-



บทท่ี 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญอย่างหน่ึงที่องค์การจะนํามาใช้ในการ
บริหารงานบุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานข้ึนมาใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถทําได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ
ยุติธรรมและน่าเช่ือถือ เน่ืองจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผล
การประเมินได้โดยงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทําให้เกิดความมุ่งมั่นที่
จะไปให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือนําไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การ
ได้รวมกันกําหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่
สําคัญย่ิงประการหน่ึงของการบริหารองค์การ เน่ืองจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนทําให้การพัฒนาองค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ 
นับต้ังแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการ
ให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งน้ีเพ่ือให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการ
ที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานน้ัน จําเป็นต้องสร้างเครื่องมือสําคัญคือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Performance Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลท่ีได้จาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์การนําไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้ว การที่จะทําให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรมและเช่ือถือได้น้ัน องค์การมักจะสร้างเครื่องมือประกอบ
อีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหน่ึงในเคร่ืองมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) ทั้งน้ีเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่าง
เดียวกัน โดยองค์การต้องทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้กําหนดไว้ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่ง
ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้ การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะ
เป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการ
พิจารณากําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน เน่ืองจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภท
อาจออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของงานประเภท น้ัน ๆ 
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วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  ๒. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็น
เครื่องมืออย่างหน่ึงในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM ๕) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้ง
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งน้ี เพ่ือให้การทํางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการ
บริการท่ีมีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัยเพ่ือการบรรลุข้อกําหนดที่
สําคัญของกระบวนการ 

 

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้าง
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  ๑. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้ 
  ๒. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งทําให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่
มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความสําเร็จจะเกิด ความมานะ
พยายาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
  ๓. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มี
คุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําให้มองเห็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต 
  ๔. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม การ
ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหน้าที่และส่งผ่านคําสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถดําเนินงาน
ตามแผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น 
  ๕. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบ 
ผลการปฏิบัติงานที่ทําได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมิน
ได้ดีขึ้น 
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ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  ๑. เลือกงานหลักของแต่ละตําแหน่งมาทําการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบด้วย 
  ๒. พิจารณาวางเง่ือนไขหรือข้อกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากตําแหน่งน้ัน 
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเง่ือนไขหรือข้อกําหนดที่ต้ังไว้ต้องไม่ขัดกับ
นโยบาย หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ 
  ๓. ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งน้ันๆ เพ่ือปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
  ๔. ช้ีแจงและทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ 
  ๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
  ๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่กําหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมย่ิงขึ้น เกณฑ์ของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักกําหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงาน
และระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการกําหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้
เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังน้ันงานลักษณะเช่นน้ีจะไม่สามารถกําหนดมาตรฐานด้วยปริมาณ
หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได้ 
  ๒. คุณภาพของงาน เป็นการกําหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้น้ันควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วน
ใหญ่มักกําหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเช่ือถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
  ๓. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหน่งไม่สามารถกําหนดมาตรฐานด้วย
คุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 
  ดังน้ัน การกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์
ขององค์การและขวัญกําลังใจของเพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับ
ตําแหน่งงานต่างๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทําหน้าที่กําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานจะต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการน่ันก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายสามารถ
ยอมรับได้โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุก
คนสามารถปฏิบัติได้ตามที่กําหนดไว้ ลักษณะงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจํานวน
เปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอ่ืนๆ ที่สามารถวัดได้มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และ
เข้าใจตรงกัน และสุดท้ายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเน่ืองมาจากการ
ที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือนําอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้มาใช้ปฏิบัติงาน 
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โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลมีสภาตําบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้กําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลและ
มีพนักงานประจําที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทํางานประจําวันโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
หัวหน้างานบริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จําเป็นตามภาระหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่ เช่น 

 - สํานักปลัด            
- กองคลัง   
- กองช่าง 
- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองการส่งเสริมการเกษตร 
- กองสวัสดิการสังคม 

 ๑. สํานักปลัด อบต.  มีภารกิจด้านงานบริหารทั่วไป  งานกิจการองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า  งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผนงานบุคลากรงานกฎหมายและคดี งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์  งานกิจการสภา  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  

๒. กองคลัง  มีภารกิจด้านงานการเงิน  งานการบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้และงาน 
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  ๓. กองช่าง  มีภารกิจด้านงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมืองงานประสาน
สาธารณูปโภค   
  ๔.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจด้านงานบริหารการศึกษา  งานส่งเสริม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานกิจการโรงเรียน 
  ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจด้านงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   งานส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานบริการ
สาธารณสุข 
  ๖. กองส่งเสรมิการเกษตรมภีารกิจด้าน งาส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

  ๗. กองสวัสดิการสังคมมีภารกิจด้าน  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรีงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
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 โครงสร้างของสํานักปลัดองค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าสํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

-งานบริหารงานท่ัวไป 

-งานกิจการสภาอบต. 

-งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

 

-งานกฎหมายและคดี 
 

-งานนโยบายและแผน 
 

-งานการเจ้าหน้าท่ี 

 

-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 



- ๓๖ - 
 
 
 

โครงสร้างกองคลัง 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ต้น) 

 

-งานการเงิน 

 

- งานการบญัชี 
- งานพัฒนาและ 
จัดเก็บรายได ้

- งานทะเบียนทรัพย์สิน 
และพสัดุ 



- ๓๗ - 
 

 

 

โครงสร้างกองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

 

 

-งานก่อสรา้ง 

-งานผงัเมือง 

 

-งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

 

- งานประสาน
สาธารณูปโภค 



- ๓๘ - 
 

 

 

        โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

 

 

- งานบริหารการศึกษา 
 

-งานสง่เสริมการศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 



- ๓๙ - 
 

 

 

     โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

   -งานรกัษาความสะอาด 

 

-งานสง่เสริมสขุภาพและสาธารณสขุ 

-งานควบคุมและจัดการคณุภาพ  สิ่งแวดล้อม 

- งานบรกิารสาธารณสุข 

 



 
- ๔๐ - 

 
 
 

     โครงสร้างกองส่งเสริมการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

-งานสง่เสริมการเกษตร 

 

 

 

-งานสง่เสริมปศุสตัว์ 

 



- ๔๑ - 
 

 

 

     โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานพัฒนาชุมช ต้น) 

 

- งานสวัสดกิาร

และพฒันา

 

- งานสังคมสงเคราะห ์
 

- งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี 

 

- งานพัฒนาคณุภาพชีวิต
เด็กสตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 



- ๔๒ - 
 

การปฏบิัตงิานตามภารกิจหลกั 
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

แนวทางระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการวางแผนพัฒนาโดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลต้องมี
การปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล๔ปีเป็นประจําทุกปีซึ่งการปรับปรุงแผนจะต้องนําข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านประชาคมตําบลปัญหาความต้องการท้องถิ่นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อําเภอแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือนํามาเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ทํา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล๔ปีเป็นแนวทางในการพัฒนาตําบลเขาเขนและเป็นเคร่ืองมือของผู้บริหารใน
การวางกรอบการทํางานการพัฒนาตําบลต่อไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ป ี
  แผนพัฒนาสี่ปี เป็นเอกสารท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดง
แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็น
ระยะเวลา ๔ ปี และการแสดงความเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลใช้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เพ่ือที่กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามจุดประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๒ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔ 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนสี่ป ี
  1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน ๔ 
ปี และการจัดทํางบประมาณประจําปี 
  2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

แผนพัฒนาสี่ปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
  1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 
  4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
 
 



- แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ 

- นโยบายของรฐับาล/ 

- แผนการบรหิารราชการ 

 แผ่นดิน 

- ยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั / 

อาํเภอ 

- นโยบายผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

- ภารกจิตามอาํนาจหนา้ที่ 

- ปญัหาความตอ้งการ 

ของประชาชน/ 

แผนชมุชน 

  - ขอ้มูล 

โครงการ 
กจิกรรม 

- วสิยัทศัน 
-พนัธกจิ 
- จุดมุ่งหมาย 
- ยทุธศาสตร ์
- แนวทางการ 
  พฒันา 
 

หมวด 

รายจา่ย

ต่างๆ 

แผนการ 
ดาํเนินงาน 

(ปฏทินิ 
การทาํงาน) 

ปจัจยันําเขา้ 
 

แผน 
์

งบประมาณ 

รายจา่ย อปท. 

- ๔๓ - 
 

สรุปความเช่ือมโยง 
แผนพฒันาระดับต่างๆ กับ แผนพัฒนาท้องถ่ิน และงบประมาณท้องถ่ิน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพฒันาสีปี่ 



- ๔๔ - 
 
Work  Flowกระบวนงาน 

 การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ์ก่อน - 

หลัง ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน  ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยทําความเข้าใจกระบวนการทํางานที่ง่ายขึ้น
และแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ขั้นตอนการทํางาน 
(Work  Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ตําแหน่ง/กลุม่/ฝ่าย) 

ประชาคม 

 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท . วิ เคราะห์ฯ/หัวหน้า
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/จนท.
สํานักงานปลัดฯ/คกก.จัดทํา
แผน/คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
ความต้องการจาก

ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
จัดทําประชาคมระดับ

ตําบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/คกก.
จัดทําแผน/คกก.สนับสนุน
แผนฯ 

 
จัดทําร่างแผนฯ 

 
 

                                Ye 
 
 

พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.สํานักงานปลัดฯ 

 
ประชุม คกก.จดัทําแผน/
คกก.สนับสนุนแผนฯ 

 

 
 
 N 

พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/จนท.
สํานักงานปลัดฯ/คกก.จัดทํา
แผน/คกก.สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ 

Y  
 
 

มิ.ย. 
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
สํานักงานปลัด/ปลัดฯ/สภา
ฯ 

ประกาศใช้ 
 
 
 

มิ.ย. ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

                         จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนงาน 

                          กิจกรรมและการปฏิบติังาน 

                         การตดัสนิใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุติั 

                    แสดงถงึทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน 

                         จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 



- ๔๕ - 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาสามป ี

 

 

๑.  ประชาคมหมู่บ้าน 
 

๒.  รวบรวมนาํข้อมูลปญัหา/ความต้องการ/โครงการจากากรประชาคมหมู่บ้าน 
เพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 
๓.  ประชาคมระดับตําบล 

 
๔.  เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารสว่นตําบลใหค้วามเห็นชอบ 

 
๕.  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี

 
๖.  รายงานอําเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

 
๗.  ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาตําบล 

 
๘.  ฝ่ายบริหาร  และเจ้าหนา้ที่งบประมาณจัดทําเป็นขอ้บัญญัติ 

 
๙.  เสนอให้สภาองค์การบรหิารส่วนตําบลใหค้วามเห็นชอบ 

 
๙.  นายอําเภออนุมัติ 

๑๐.  นายกองค์การบริหารสว่นตําบลลงนามประกาศเปน็ข้อบัญญัติ 
 

๑๒.  ฝ่ายบริหารจัดการบริหารโครงการ 
-จัดทําเอง 
- สนับสนนุงบประมาณ 

 
๑๓. ประชาชนติดตามโครงการต่าง ๆ 

-  ตรวจสอบงบประมาณ 
-  เสนอโครงการ 

 
 

 



 

 



คู่มือแผนการปรบัลดขั้นตอนการปฏบิตังิาน  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๑ 
กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธปีฏบิตัใินการจัดทําแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลมะเกลือเก่า 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนนิ   จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

 สํานักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น/คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1.2  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด  1  ข้อ  7  และ  ข้อ  9 

-  ดําเนินการเมื่อคณะกรรมการชุด
เดิมหมดวาระแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการ
แต่ละชุดมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ
สองป ี

-  ภายในเดือนพฤศจิกายน 

 

2 การเตรียมการจัดประชุม
ประชาคม 

2.1  คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการผู้นําชุมชน
ทุกหมู่บ้าน  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่จัดเวทีประชาคม  รูปแบบ  
การจัดเวทีประชาคมและระเบียบวาระ/ลําดับการนําเสนอ 

2.2  ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  เพื่อนําแผนงาน/
โครงการ เข้าร่วมบูรณาการ 

2.3  แจ้งอําเภอ/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกระบวนการ 

2.4  เชิญผู้แทนครอบครัวเข้าร่วมเวทีประชาคมต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  70  ของครัวเรือนทั้งหมด 

 

-  หนังสือเชิญอําเภอ/ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการ 

-  แบบนําเสนอแผนงาน/โครงการ 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวด 1 ข้อ 10 (1) 

-  ดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์  

 
 
 

- 



 
 
 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

 สํานักงานปลัด 
กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

 

3. การประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

3.1  ผู้มาร่วมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุกคน 

3.2  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้นําชุมชน/ประชาชน/คณะกรรมการ
หมู่บ้านนําเสนอแผนงาน/โครงการ  เพื่อบรรจ ุ

ลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.3  จัดหมวดหมู่ข้อมูล  แผนงาน/ 
โครงการ 

3.4  วิเคราะห์ข้อมูลจัดลําดับความสําคัญ 

3.5  เสนอแนวทางแก้ไข  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 

3.6  ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคมเบื้องต้นและลงมติ  โดย
การยกมือ 

3.7  บันทึกผลการประชุมประชาคม 

-  หนังสือเชิญประชุม 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด  3  ข้อ  17 (1) 
-  สมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุมฯ 

-  บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมทุกหมู่บ้าน  ทั้ง  ๒๐
หมู่บ้าน 

-  ภาพถ่าย 

-  แบบประเมิน 

-  ดําเนินการระหว่างเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 

-  ออกประชาคมทั้งหมด  ๒๐ 
หมู่บ้าน  วันละ  1  หมู่บ้าน   

. 

4.  การรวบรวมนําข้อมูล
ปัญหา/ความต้องการ/

โครงการจากการประชาคม
หมู่บ้าน 

4.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  รวบรวม
ปัญหา/ความต้องการ  และรวบรวมข้อมูลของทั้ง  ๒๐ หมู่บ้าน 

4.2  จัดลําดับความสําคัญ  ความจําเป็นเร่งด่วนจากการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อดําเนินการต่อไป 

-  แบบเสนอแผนงาน/โครงการแต่
ละหมู่บ้าน  ทั้ง  ๒๐ หมู่บ้าน 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด 3 ข้อ 17 (2) 
-  บันทึกรายงานการประชุม 

 

-  ดําเนินการทันที่ประชาคมระดับ
หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วทั้ง ๒๐  
หมู่บ้าน  ภายในเดือน  พฤษภาคม 

 

- 



 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

 สํานักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

 

5. ประชาคมระดับตําบล 5.1  รวบรวมปัญหา/ความต้องการ และรวบรวมข้อมูลแผนงาน/
โครงการ  ของทั้ง  ๒๐  หมู่บ้าน  ที่จัดลําดับจัดความสําคัญ ความ
จําเป็นเร่งด่วนจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านมาพิจารณา 

5.2  เสนอความต้องการเร่งด่วนในภาพรวมและระดับตําบล
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมทุกประเด็นปัญหา
ตามลําดับ 

5.3  สรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณาจัดลําดับและลงมติ
โดยการยกมือ 

-  บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน 

-  สรุปประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการทั้ง  ๒๐  หมู่บ้าน 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด  3  ข้อ  17 (2) 
-  สมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุม
ประชาคมระดับตําบล 

-  บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมระดับตําบล 

-  ภาพถ่าย 

-  ดําเนินการทันทีหลังจากรวบรวม
ข้อมูลการประชาคมระดับหมู่บ้าน
ทั้ง  ๒๐ หมู่บ้าน  ภายในเดือน  
เมษายน – พฤษภาคม 

 

 
 

 

 

 

- 



 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

 สํานักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

 

6. จัดทําร่างแผนพัฒนาฯ 6.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประสานกับประชาคมหมู่บ้าน
ในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

6.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทํา
ร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 

-  บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ตําบล 

-  สรุปประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการเพื่อจัดลําดับความสําคัญ 

-  จัดแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของตําบล 

-  ดําเนินการทันทีหลังจาก
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ตําบลเสร็จสิ้นแลว้  ภายในเดือน
พฤษภาคม 

 

7. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น/คณะกรรมการ

สนับสนุนฯ 

7.1  เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนท้องถิ่นเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของตําบล 

7.2  สรุปประเด็นปัญหาความต้องการจากร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อนําเข้าระเบียบวาระเสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

-  หนังสือเชิญประชุม 

-  สมุดลงชื่อผู้เข้าประชุม 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด 1 ข้อ 12 

-  บันทึกรายงานการประชุม 

-  ภาพถ่าย 

-  ดําเนินการทันทีหลังจากจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วภายในเดือน
พฤษภาคม 

 

 

 

- 



 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

 สํานักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

 

8. สภาพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

8.1  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบ 

8.2  สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

8.3  สภาท้องถิ่นลงมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการยก
มือ 
8.4  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

 

ส่วนท้องถิ่น  หมวด 3 ข้อ 17 (4) 
-  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

-  ภาพถ่าย 

  

9. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 9.1  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

9.2  นําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตัิรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นผู้นําขุม
ชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

-  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ร่างแผนพัฒนาสามปีและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
-  รายงานให้ผู้กํากับดูแลในระดับ
อําเภอทราบ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด  3  ข้อ 17 (4) และ 
หมวด 5 ข้อ 24,25 

-  ดําเนินการทันทีเมื่อดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อย
แล้ว  ภายในเดือนมิถุนายน 

 

 

- 



 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

 สํานักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

 

9. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 9.3  อปท.ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมโครงการที่
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามป ี

9.4  ประสานแผนพัฒนาสามปีที่เกินศักยภาพเพื่อเสนอ
คณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อพิจารณาประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

9.5  จัดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน 

9.6  จัดส่งให้อําเภอ/จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลจัดทําแผนพัฒนา
อําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด 

9.7  จัดส่งให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

    

 

 

 

 

 

- 



 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

 สํานักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

 

10. จัดทําแผนการดําเนินงาน 10.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ อปท.หน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ของ อปท. 
10.2  จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

10.3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดําเนินงาน 

10.4  ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-  ข้อบัญญัติตําบล 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด  5  ข้อ  26 

-  ดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
นั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ
หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดําเนินการ
ในพื้นที่ อปท.ในปีงบประมาณนั้น 

 

 

 

 

 

- 



 

ลําดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

 สํานักงานปลัด 

กระบวนงาน : การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

 

11. การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

11.1  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

11.2  คณะกรรมการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม 

11.3  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

11.4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

11.5  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

11.6  ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-  ข้อบัญญัติตําบล 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
หมวด 6 ข้อ 28,29,30,และ ข้อ 
31 

-  ผู้บริหารประกาศการติดตาม
แผนและประเมินผลแผนฯ ให้
ประชาชนทราบ 

-  ดําเนินการทันทีหลังจาก
จัดทําแผนการดําเนินงานแล้ว  
ภายในเดือนธันวาคม 

 

 

 

 

- 
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แนวทางการดําเนินงาน 
  จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดทําแผนสี่ปี หลังจากที่ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนา
สามปีซึ่งได้กําหนดขั้นตอนการจัดทําเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปดําเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผน 
  ๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือช้ีแจง
วัตถุประสงค์ความสําคัญและความจําเป็นไปการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจทีจะต้อง
ดําเนินการต่อไปน้ีและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี ห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่าน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่นอนุมัติ 
  ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เก่ียวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน 

ขั้นตอนท่ี ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  ๑. ในขั้นตอนน้ี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก
ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางที่สมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
  ๓. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่จะต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 
  ๔. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน ในขั้นตอนน้ีจะต้องมี
การดําเนินการ ดังน้ี 
  (๑) พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (๒) ให้พิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที ่เก ินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาสี่ปี 
  (๓) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสี่ปีได้อย่าง
เหมาะสมและนอกจากน้ันยังเป็นการจัดลําดับโครงการไว้เพ่ือทําแผนพัฒนาสี่ปี ในช่วงถัดไปด้วย 
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(๔) เน่ืองจากกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังน้ัน ในช้ันของการพิจารณา 

กําหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
  - งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข้ามาร่วมดําเนินการหรือภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการในเร่ือง
น้ันๆ  
 เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ
  - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้ง
ทางด้านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านกายบริหารจัดการที่จะดําเนินการได้เอง 
  - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เน่ืองจากเป็นงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะดําเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
  - โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน อันเน่ืองมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งน้ี รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะ 

ขั้นตอนท่ี ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูล
ของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ 
  - การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  - การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  - การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
  - การตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาในห้วงสี่ปี  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังน้ี 
  ๑. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผา่นมา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ
นําเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 
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  ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ ๑ ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสี่ปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีก็ได้) 
  ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มี
ความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกําหนดขึ้น ก็อาจกําหนดขึ้นได้แต่ทั้งน้ีต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์
ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และนําไปปรับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
  ๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจําเป็นในการ
ดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสําคัญจําเป็นเร่งด่วนมากน้อย
แตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ ๑ จะต้องร่วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับ
ความสําคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้อง
ดําเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสี่ปีน้ัน อาจมีแนวทางที่จําเป็นต้องนํามาเน้นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี ต้ังแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญที่เป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
  ๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
  หลังจากจัดลําดับแนวทางพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจว่าจะนําแนวทางการพัฒนา
เหล่าน้ันมาดําเนินการแต่ในการตัดสินใจเลือกน้ัน ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปในทางปฏิบัติ เพราะในการ
จัดลําดับความสําคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังน้ันเพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลําดับว่า
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคอีกคร้ัง 

ขั้นตอนท่ี ๔ การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  
  ๑. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสี่ปี โดยนําวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี 
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ขั้นตอนท่ี ๕  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี ๖ การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามป ี
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาส่ีปีและรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
  ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนําร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนท่ี ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
  ๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปัญหาความต้องการและข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสี่ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีต่อไป 

ประโยชน์ของแผนพัฒนา ๓ ปี 
  การจัดทําแผนสามปี เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆที่อาจมีความเช่ือมโยง และส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
ทรัพยากรการบราหร โดยทั่วไปประกอบด้วย 
  เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน  ซึ่งหมายถึงความรวมต้ังแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่างหลักหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
นําศักยภาพกําลังคนเหล่าน้ันมาใช้ รวมท้ังต้องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
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  วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเคร่ืองจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใช้ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและใช่วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างย่ังยืน การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนําไป
ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
 

ระบบติดตามประเมินผล 

  เน่ืองด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหน่ึงในการดําเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลจําเป็นต้องทําหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนา สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบได้กําหนด
องค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ได้กําหนด
องค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน ผู้แทน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน
สองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหน่ึง
คนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีหน่ึงคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ . ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กําหนดอํานาจหน้าที ่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังน้ี  
  ๑. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  ๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
  จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์น้ัน คือ การประเมินว่ามีการนําแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังน้ันการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จําเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือนําไปสู่การวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ 
ดังน้ันในขั้นต้น องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า   จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง อันนํามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ระบบการปอ้งกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละเว้น 

การปฏบิัตหิน้าที่ในภารกิจหลกั 
 

ระบบการปอ้งกัน/การตรวจสอบเพือ่ป้องกันการละเว้นการปฏบิัติหน้าท่ีในภารกิจหลกั 
 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพ
ข้าราชการในการทํางานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสํานึกในการให้บริการ
ประชาชน  สําหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 
 สําหรับคําว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล  กฎหมาย
อาญา  มาตรา ๑(๑) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืน
เช่ือว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่น้ัน  หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งน้ี  
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๘๕ (๒) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็น
การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
น้ัน  มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา ๔ ประการ  คือ 
 ๑.  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอก
สถานที่ราชการก็ได้  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการน้ันไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอก
เวลาราชการก็ได้  การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังน้ี 
 ๑.๑  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ดํารง
ตําแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 
 ๑.๒  พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  ที่  ก.พ.จัดทํา 
 ๑.๓  พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
 ๑.๔  พิจารณาจากพฤตินัย  ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ 
เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเร่ืองประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจาก
พยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน  และการรับฝากเงินน้ันมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเป็นการ
รับฝากเป็นทางราชการเพ่ือนําไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  "ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นน้ี  ก.พ.
วินิจฉัยว่าประจําแผนกผู้น้ันมีหน้าที่ราชการที่ต้องนําเงินส่งลงบัญชี  เมื่อไม่นําเงินส่งลงบัญชีและนําเงินไปใช้
ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
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 ๒. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระทําลงไปแล้ว 
 "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้น้ันไม่ปฏิบัติหรืองด
เว้นไม่กระทําการตามหน้าที่  การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทําการตามหน้าที่น้ันจะเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่  โดยปราศจากอํานาจหน้าที่
จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเร่ืองปล่อยปละ  ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการท่ีจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 
 "มิชอบ"  หมายความว่า  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําสั่งของผู้บังคับบัญชา  
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 
 ๓.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
 "ผู้อ่ืน"  หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้น้ันปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 "ประโยชน์" หมายถึง  สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่
มิใช่ทรัพย์สิน  เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น 
 "มิควรได้" หมายถึง  ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใดๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่น้ัน 
 ๔.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระทําใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่น้ันจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทําด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันช่ัวร้ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๓๖  ว่าการลงโทษผู้กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเป็น  
ไล่ออกจากราชการ  การนําเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  
ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร. ๐๒๐๕/ว.๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖  รวมทั้ง
อาจจะถูกยึดทรัพย์และดําเนินคดีอาญา  เ น่ืองจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา ๓ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา ๑๕๗  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 
หรือปรับต้ังแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 หากข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมท้ังอาจจําคุก
และยึดทรัพย์  ดังน้ัน  ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นสําคัญ  ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนท้ังทางอ้อมและทางตรง  ทําให้
ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่ามีเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
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 ความสําเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือการ
บริหารงานที่ดีจะช่วยให้การดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ขั้นตอนของการดําเนินงาน  และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจน้ัน ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีความ
เป็นไปได้ทางเทคนิค  งบประมาณ  และเง่ือนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจน้ันก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 

 

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังน้ี 

              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 -  หมวด  ๕  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ  ที่ทํา
การของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้า
ตรวจดูได้ 
 -  หมวด  ๖  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจําเป็นหรือสมควรที่จะได้ดําเนินการต่อไปหรือไม่  โดยคํานึงถึงแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจ
และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
 -  หมวด  ๗  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา ๓๗  ใน
การปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  
ให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ
เป็นการทั่วไป  ส่วนราชการใดมิได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร.พิจารณาเห็นว่างานน้ัน  มี
ลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร. 
เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร.จะกําหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการน้ันต้องปฏิบัติก็ได้  
มาตรา ๔๒  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วนราชการ
ที่มีอํานาจออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับหรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน  มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศน้ัน  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ําซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป มาตรา ๔๓  
การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือ 
 

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บังคับใชต้่อผู้ทีล่ะเว้นการปฏิบัติหน้าที ่
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ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้กําหนดเป็นความลับได้เท่าที่จําเป็น 
 -  หมวด  ๘  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม  
มาตร ๙ (๓) แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด มาตรา ๔๗  ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการประเมินโดย
คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้น้ันในตําแหน่งที่ปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิที่
หน่วยงานที่ข้าราชการผู้น้ันสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้น้ัน 
 

ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ข้อ  ๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๙  ประการ  ดังน้ี 

  ๑)  ยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
  ๒)  การมีจิตสาํนึกที่ดี  ซื่อสตัย์  และรับผิดชอบ 
  ๓)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มผีลประโยชน์
ทับซ้อน 
  ๔)  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  ๕)  การให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มคีุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  ๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
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ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ข้อ  ๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล  
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก๙ ประการ  ดังน้ี 

  ๑)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒)  การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  ๓)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  ๔)  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  ๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  ๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการ  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  พ.ศ.2558 
 ข้อ  ๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าทุกคน  มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการดังน้ี 
  ๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓)  การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  ๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  ๕)  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  ๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๗)  การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๘)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  ๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ๑๐) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกัน  พัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบล 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  โดยมี
หน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  การดําเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การ
จัดเก็บรายได้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวาง
มาตรฐานการดําเนินงาน  จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฉะน้ัน  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม   จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

 องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  จึงได้กําหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่าเพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  
ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธํารงไว้ซึ่งศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  
อันจะทําให้ได้รับการยอมรับเช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังน้ี 
 ข้อ  ๑  ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
  ๑.๑  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๑.๒  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ 
  ๑.๓  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความรู้  ความสามารถ  โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ 
  ๑.๔  รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง  และมุ่งมั่น  แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
 ข้อ  ๒  การมีจิตสํานึกมุ่งบริการและให้คําปรึกษา 
  ๒.๑  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยความเต็มใจ 
  ๒.๒  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และ
ครบถ้วน 
 
 ข้อ  ๓  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
  ๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  ๓.๒ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
  ๓.๓  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีนํ้าใจ  เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
  ๓.๔  พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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 ข้อ  ๔  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  ๔.๑  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
  ๔.๒  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ  ๕  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕.๑  วางแผนการดํารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๕.๒  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  ๕.๓  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ข้อ  ๖  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ๖.๑  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  ๖.๒  กล้าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ๖.๓  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 
 ข้อ  ๗  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  ๗.๑  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  ๗.๒  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
  

มาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม พนักงานสว่นตําบลและพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลอืเก่า 

 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเคร่ืองกํากับความประพฤติ  ดังน้ี 
 ๑.  พึงดํารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
 ๒.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
 ๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
 ๔.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
 ๕.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๖.  พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 ๗.  พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 ๘.  พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 ๙.  พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
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พระราชบญัญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
มิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ในลักษณะของการ
จัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะ
เป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือรองรับการประเมินผล
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  ของภาครัฐและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
และสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ  มีความสําคัญ  ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการที่
หน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายรวมทั้งการให้  การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมี
มาตรฐานเป็นหน่ึงเดียวมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้  พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  ดังน้ี 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
 ๑)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข้อมูล  ข่าวสารและกระบวนการทํางาน
อ่ืน ๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 

 ๒)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง  ถูกต้องและรวดเร็ว 

 ๓)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐได้ 

 ๔)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 

 ๕)  สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ
ใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
 ๑)  มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กําหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
การดําเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
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 ๓)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

 ๔)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใส  เป็นแบบประเมินเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตาม
กฎหมายหรือเพ่ือกิจการอ่ืน 

 ๕)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่
แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใส 

 การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  
โดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน  การบริหารงาน  ๕  ประการ  ได้แก่ 

 ๑.  การจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 ๒.  การจัดทําวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 

 ๓.  การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 ๔.  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

 ๕.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทําหน้าที่โดย  ความซ่ือสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัด
ข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น  การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการ
ให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน  ๖ ประการ  ได้แก่ 

 ๑.  การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
 ๒.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 ๓.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
 ๔.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
 ๕.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๖.  การจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
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 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย  การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจาก
ระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มี
ความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 

 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของ
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็น
มาตรฐานเก่ียวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น  การกําหนด
หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของหน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม  
และประเมินผลการทํางานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปร่งใส 
 ด้านการติดตามและประเมินผล  ๕  ประการได้แก่ 
 ๑.  การจัดทําหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๒.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสม 
 ๓.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
(External Audit) ที่เป็นอิสระ 
 ๔.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
 ๕.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีมาตรฐาน
ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการ
ส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณา
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานท่ีมีความสอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณ
ความรับผิดชอบและระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ
หน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

 ๑.  มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

 ๒.  มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 
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 ๓.  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายใน  หน่วยงาน  โดยพิจารณาจากผลการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง  การท่ีบุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย  เช่น  การบริการตามลําดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน  เป็นต้น  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้อง
แก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานกําหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่
ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 ๑.  มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้ 
 ๒.  มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ๓.  มีการให้บริการเรียงตามลําดับก่อน - หลัง 
 การที่หน่วยงานได้มีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนา  ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดทํา
กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็นการกําหนด
รูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการ
และจริยธรรมของหน่วยงานรวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  
วิธีการประเมินพิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้  คุณ  ให้โทษ  และการสร้าง
ขวัญกําลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน  และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ให้คุณ/ให้
โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  เพ่ือให้มีติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมี
การกําหนดหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดที่  สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รวมท้ังมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้และมีการเผยแพร่  หลักเกณฑ์
ตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
 การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
 ๑.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
 ๒.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน 



 กําหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบ
โดยทั่วไป  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผน  ปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 
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 ๑.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดทํา
รายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําปี 
 ๒.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 
 

มาตรการควบคุมการปฏบิัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระทําให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ดําเนินการไปตามแผนที่
กําหนดไว้  หรือถ้าจะให้ความหมายที่ช้ีให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อกําหนดที่วางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหาร
จะต้องดําเนินการอย่างหน่ึงจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะน้ันแล้วแผนก็จะ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 

การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งท่ีถูกควบคุมออกเป็น  ๕  ประเภทด้วยกัน  คือ 
 ๑.การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการ
ให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่กําหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และ
ควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ (Quality 
Control)  การควบคุมในข้อน้ีรวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย  คือการควบคุมให้โครงการสามารถ
ผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ 
 ๒.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไว้และให้เป็นไปตามกําหนดการ
โครงการ  ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 
 ๓.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) 
การควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้
โครงการเสียค่าใช้จ่ายตํ่าสุด  และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม 
 ๔.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การควบคุมการ
ใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนําเข้า
ของโครงการเพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 



 ๕.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  การ
ควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่กําหนดไว้  สําหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทน้ัน ๆ  โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น  โครงการพัฒนาสังคม  
วัฒนธรรม  การส่งเสริมประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เป็นต้น 
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ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม 
 ความสําคัญ  ความจําเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมน้ัน  อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปน้ี 

 ๑.  เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  ประโยชน์ในข้อน้ีนับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่
สําคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ทั้งน้ีเพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจสําคัญ
ของโครงการ  หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว  เราก็ไม่ทราบว่าจะทําโครงการน้ีไป
ทําไม  เมื่อเป็นเช่นน้ี  การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุ
สิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

 ๒.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดย
การเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไป
ได้มาก  ทําให้สามารถนําทรัพยากรท่ีลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน  หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 

 ๓.  ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมน้ันไม่ใช่เป็นการ
จับผิดเพ่ือลงโทษ  แต่เป็นการแนะนําช่วยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเป็นสําคัญ  เพราะฉะน้ันผู้
นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น  
เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วยแนะนํา  ช่วยเหลืออีกแรงหน่ึง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
ก็จะมีมากขึ้น 

 ๔.  ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่
ดีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียน้ันแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่
เรียกว่า "สายเกินแก้"  ก็จะไม่เกิดขึ้น 

 ๕. ทําให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองมาจากโครงการน้ัน  ทั้งน้ีในขณะที่ทําการติดตามและควบคุมน้ัน  
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการ
ในการป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น  โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้เถื่อนโดยใช้ถนนสายน้ันเป็นเส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 

 ๖.  ช่วยให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  โดย
ปกติโครงการต่าง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คําที่ค่อนข้างจะเป็น
นามธรรมสูง  เช่น  คําว่าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งทําให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือ
แม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้  เมื่อมีการ
ติดตามและควบคุมโครงการจะต้องมีการทําให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น  
เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได้ 



 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุมเป็นเคร่ืองมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน  ทําให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายที่กําหนดไว้การติดตามและการ
ควบคุมน้ันเป็นกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ  กล่าวคือเมื่อมีการ
ติดตามดูผลการทํางานว่าเป็นอย่างไรแล้ว  ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ 

- ๗๓ -  

 

ต้องการ  และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะทําหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  
มิฉะน้ันก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 
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