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ค าน า 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ใหตรงกับความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ตามมาตรา 16  

ทั้งนี้ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล คือ การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล เปนการสรางความ 
เขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทํา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลนครลําปาง โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลจะสมบูรณได
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพื้นท่ี ใหเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจแนวทาง
แกไขปญหากันอยางจริงจัง  

คณะทํางานจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่และภารกิจหลักของเทศบาล     
นครลําปางขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถเปนเครื่องมือกํากับควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน   
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ถูกตองตามระเบียบอยางเครงครัด 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสมควร 
และจะมีคุณคายิ่งแกเจาหนาที่ของรัฐและผูที่เกี่ยวของตอไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

********************* 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ตามมาตรา 16  

ทั้งนี้ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล คือ การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล เปนการสรางความ 
เขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทํา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลนครลําปาง โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลจะสมบูรณได
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพ้ืนที่ ใหเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจใน
แนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง  

ดังนั้น เพ่ือให้พัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงไดจัดทําคมูือการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่และภารกิจหลักของเทศบาลนครลําปางขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถเปนเครื่องมือ
กํากับควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นระบบและขั้นตอน และ

สามารถนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานต่อไป 

ประโยชนของการจัดท าคูมือการปฏิบัติงาน 
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอองคกรและผูบังคับบัญชา 
1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน 
2. เปนขอมูลในการประเมินคางาน 
3. เปนคมูือในการสอนงาน 
4. การกําหนดหนาที่ชัดเจนไมซํ้าซอน 
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
6. เปนคมูือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน 
8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได 
9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน 
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ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอผูปฏิบัติงาน 
1. ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. ไดเรียนรูงานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน 
3. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน 
4. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได 
5. มีขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน ทําใหการทํางานไดงายขึ้น 
6. รจูักวางแผนการทํางานเพ่ือใหผลงานออกมาตามเปาหมาย 
7. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งที่อางอิง 

บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จากบทบัญญัติแห งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13          

พ.ศ. 2552 สวนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล 
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
๒. ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  
๓. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
๘. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
๙. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  
๑๐. ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา  
๑๑. ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
๑๒. ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้  
๑๓. ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา  
๑๔ .ให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ  
๑๕. ให้มีและบํารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
๑๖. ให้มีการดําเนินการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น  
๑๗. ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  
๑๘. กิจการอื่นซึ่งจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุข  
๑๙. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจําหน่ายอาหารโรงมหรสพและสถานบริการอื่น  
๒๐. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  
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๒๑. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
๒๒. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง  
๒๓. การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 
มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดท ากิจการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 
๑. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
๒. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
๓. บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
๔. ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  
๕. ให้มีและบํารุงโรงพยาบาล  
๖. ให้มีการสาธารณูปการ  
๗. จัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุข  
๘. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
๙. ให้มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา  
๑๐. ให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๑. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น  
๑๒ .เทศพาณิชย์ 

อํานาจหนาที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549    
หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา 16 กําหนดใหเทศบาล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ       
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี้.- 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
2. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การสงเสริมการทองเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
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13. การใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
14. การสงเสริมกีฬา 
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และการฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
22. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 

สาธารณสถานอื่น ๆ 
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 
25. การผังเมือง 
26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๓๑ กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 

กําหนด 
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บทท่ี 2 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจหลัก 

******************* 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคการจะนํามาใชในการบริหารงาน
บุคคล เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช  
รวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว การมอบหมายหนาที่
และการสั่งการ สามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและนาเชื่อถือ
เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได โดยงาน  
ในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไวถือเปนสิ่งที่ทาทายที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมาย   
การปฏิบัติงาน มีความถูกตองมากขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและ        
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อนําไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการไดรวมกันกําหนดไว
เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคการ 

ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย

ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบดวย 
2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนงนั้น 

ไมว่าจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไวตองไมขัดกับนโยบาย
หลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ 

3. ประชุมผูที่เก่ียวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงานใน
ตําแหนงนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน 

4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดไว 

5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว 
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑของ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑที่องคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงาน
และระยะเวลาทีป่ฏิบัติคุณภาพของงาน 
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ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้ 
1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใช

เวลาปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณ
หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได 

2. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด 
โดยสวนใหญมักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือได ประหยัดทั้งเวลาและ
ทรัพยากร 

3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย
คุณภาพหรือปริมาณ แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ  

ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยให    
ผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณ
ขององคการและขวัญกําลังใจของเพ่ือนรวมงานอยางไรก็ตาม เพ่ือใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับ
ตําแหนงงานตาง ๆ ในองคการมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาที่กําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่น ก็คือ ตองเปนมาตรฐานที่ผู เกี่ยวของทุกฝายสามารถ
ยอมรับได้ โดยทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงาน 
ทุกคนสามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดไว ลักษณะงานที่กําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวน    
เปอรเซ็นตหรือหนวยอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดไดมีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและ  
เขาใจตรงกัน และสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ตองไมเปนการ
เปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่
หนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมาใชปฏิบัติงาน 

โครงสรางส่วนราชการของเทศบาลนครล าปาง 
อาศัยอํานาจตามความข้อ 255 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ประกอบ
กับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559           
จึงประกาศการจัดแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการเทศบาลนครลําปาง ดังนี้.- 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็น

หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ         
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วย 

1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     1.1.1 งานธุรการ 
     1.1.2 งานสารบรรณ 
     1.1.3 งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
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1.2 ฝ่ายอ านวยการ 
     1.2.1 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     1.2.2 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     1.2.3 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     1.2.4 งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
1.3 ฝ่ายปกครอง 
     1.3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.3.2 งานรักษาความสงบ 
     1.3.3 งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
1.4 ฝ่ายกิจการสภา (มติ ก.ท.จ.ลําปาง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และ

หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0808.2/ว 10 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 
     1.4.1 งานบริหารกิจการสภา 
     1.4.2 งานกฎหมาย 
1.5 ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร (มติ ก.ท.จ.ลําปาง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2559 และหนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0808.2/ว 10 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 
     1.5.1 งานเลขานุการผู้บริหารและรัฐพิธี 
     1.5.2 งานกิจการสถานีขนส่ง 
1.6 ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน (มติ ก.ท.จ.ลําปาง ครั้งที่ 2/2559   

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0808.2/ว 10 ลงวันที่ 18 มกราคม 
2559) 

     1.6.1 งานทะเบียนราษฎร 
     1.6.2 งานบัตรประจําตัวประชาชน 
     1.6.3 งานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

2. กองวิชาการและแผนงาน 
    มีหน้าที่เก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย

จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็น
นโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี 
และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     1.1.1 งานธุรการ 
     1.1.2 งานสารบรรณ 
2.2 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
     2.2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     2.2.2 งานจัดทํางบประมาณ 
     2.2.3 งานวิจัยและประเมินผล 
     2.2.4 งานประชาสัมพันธ์ 
     2.2.5 งานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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2.3 ฝ่ายนิติการ 
     2.3.1 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
     2.3.2 งานนิติกรรมสัญญา 
     2.3.3 งานบังคับคดี 

3. กองคลัง 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี      
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     3.1.1 งานธุรการ 
     3.1.2 งานการเงินและบัญชี (กอง) 
3.2 ฝ่ายบริหารงานคลัง (มติ ก.ท.จ.ลําปาง ครั้งที่ 2/2559   เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

และหนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0808.2/ว 10 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 
     3.2.1 งานการเงินและบัญชี 
     3.2.2 งานระเบียบและสถิติการคลัง 
     3.2.3 งานพัสดุ 
     3.2.4 งานทะเบียนทรัพย์สิน 
3.3 ฝ่ายพัฒนารายได้ 
     3.3.1 งานพัฒนารายได้ 
     3.3.2 งานเร่งรัดรายได้ 
     3.3.3 งานผลประโยชน์ 
     3.3.4 งานกิจการพาณิชย์ 
     3.3.5 งานจัดเก็บภาษี 
     3.3.6 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
     3.3.7 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

4. ส านักการช่าง 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 

การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล        
การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรั กษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     4.1.1 งานธุรการ (สํานัก) 
     4.1.2 งานการเงินและบัญชี (สํานัก) 
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4.2 ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
     4.2.1 งานธุรการ 
     4.2.2 งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและโบราณสถาน 
     4.2.3 ฝ่ายควบคุมอาคาร 
              4.2.3.1 งานควบคุมอาคาร 
          4.2.3.2 งานขออนุญาตอาคาร 
    4.2.4 ฝ่ายผังเมือง 
          4.2.4.1 งานจัดทําผังเมือง 
          4.2.4.2 งานควบคุมผังเมือง 
4.3 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
     4.3.1 งานธุรการ 
     4.3.2 งานประมาณราคา 
     4.3.3 งานแผนงานและโครงการ 
     4.3.4 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
        4.3.4.1 งานวิศวกรรมโยธา 1 
    4.3.4.2 งานวิศวกรรมโยธา 2 
     4.3.5 ฝ่ายสถาปัตยกรรม 
        4.3.5.1 งานสถาปัตยกรรม 1 
    4.3.5.2 งานสถาปัตยกรรม 2 
4.4 ส่วนการโยธา 
     4.4.1 งานธุรการ 
     4.4.2 งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย 
     4.4.3 งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
     4.4.4 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
     4.4.5 ฝ่ายสาธารณูปโภค 
        4.4.5.1 งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 
    4.4.5.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
     4.4.6 ฝ่ายสวนสาธารณะ 
        4.4.6.1 งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ์ 
    4.4.6.2 งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที่ 
     4.4.7 กลุ่มงานศูนย์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
        4.4.7.1 งานวางแผนและบริหารเครื่องจักรกลและยาพาหนะ 
    4.4.7.2 งานซ่อมและบํารุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
     4.4.8 กลุ่มงานวิศวกรรมจราจร 
    4.4.8.1 งานวางระบบจราจร 
    4.4.8.2 งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร 
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     4.4.9 ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
        4.4.9.1 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    4.4.9.2 งานเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง 
    4.4.9.3 งานโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ          

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้
จัดตั้งกองการแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและ             
งานทันตสาธารณสุข ประกอบด้วย 

5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (มติ ก.ท.จ.ลําปาง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
และหนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0808.2/ว 10 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 

     5.1.1 งานธุรการ  
     5.1.2 งานการเงินและบัญชี  
5.2 ฝ่ายบริหารสาธารณสุข 
     5.2.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     5.2.2 งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค 
     5.2.3 งานรักษาความสะอาด 
     5.2.4 งานตลาด 
     5.2.5 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
     5.2.6 งานทันตกรรม 
     5.2.7 งานวางแผนสาธารณสุข 
5.3 ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
     5.3.1 งานส่งเสริมสุขภาพ 
     5.3.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน 
     5.3.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     5.3.4 งานสัตวแพทย์ 
     5.3.5 งานพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่วิชาการ 

6. ส านักการศึกษา 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ

การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน 
งานศึกษานิเทศก์ งานกิจกรรมนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานการฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่ง เสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
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6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (มติ ก.ท.จ.ลําปาง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
และหนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0808.2/ว 10 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 

     6.1.1 งานธุรการ  
     6.1.2 งานการเงินและบัญชี  
     6.1.3 งานงบประมาณ 
     6.1.4 งานพัสดุ 
     6.1.5 งานแผนงานและโครงการ 
     6.1.6 งานระบบสารสนเทศ 
6.2 ส่วนบริหารการศึกษา 
     6.2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
        6.2.2.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
    6.2.2.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
     6.2.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
        6.2.2.1 งานการศึกษาปฐมวัย 
    6.2.2.2 งานโรงเรียน 
    6.2.2.3 งานกิจการนักเรียน 
     6.2.3 ฝ่ายวิชาการ 
        6.2.3.1 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
    6.2.3.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
6.3 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     6.3.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
        6.3.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
        6.3.1.2 งานห้องสมุด 
        6.3.1.3 งานพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
        6.3.1.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     6.3.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
        6.3.2.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    6.3.2.2 งานกีฬาและนันทนาการ 
     6.3.3 ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
        6.3.3.1 งานกิจการศาสนา 
    6.3.3.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
6.4 หน่วยศึกษานิเทศก์ 
     6.4.1 งานพัฒนาการสอน 
     6.4.2 งานวิจัยและประเมินผลและบริหารทางการศึกษา 
     6.4.3 งานพัฒนาการนิเทศ 
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6.5 โรงเรียน 
     6.5.1 ฝ่ายวิชาการ 
     6.5.2 ฝ่ายบริหาร 
     6.5.3 ฝ่ายปกครอง 
     6.5.4 ฝ่ายบริการ 

7. กองสวัสดิการสังคม 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน 
การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
สังคมและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

7.1 งานธุรการ 
7.2 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
     7.2.1 งานสังคมสงเคราะห์ 
     7.2.2 งานกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและคนชรา 
7.3 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
     7.3.1 งานพัฒนาชุมชน 
     7.3.2 งานชุมชนเมือง 
     7.3.3 งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
     7.3.4 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงิน

ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและการทําประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจหลัก  
กระบวนงาน : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครล าปาง 

(โครงการสังคมสีเขียว) 
 
  ด้วยท้องถิ่ นมีบทบาทหน้าที่ ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม             
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 หมวด 2 ข้อ 24 ประกอบกับ ในปี 2535 องค์การสหประชาชาติ ได้จัด
ประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UNCED) ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล    
ผลจากการประชุมได้มีการลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 ซึ่งกล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของโลกเสื่อมโทรมจากรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ไม่ยั่งยืน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น ประเทศไทยได้ลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 และได้เริ่มดําเนินงานโดยยึด
แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
เข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ตามหลักแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ LA 21 เทศบาลนครลําปาง
จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA 21) เทศบาลนครลําปาง เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น และเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

1. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามกระบวนการ LA 21 ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น นําไปสู่
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน

พ้ืนที่ได้อย่างเป็นระบบและข้ันตอน และสามารถนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานต่อไป 

2. ขอบเขต 
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต่ วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาจากข้อมูลที่มีในพ้ืนที่ กําหนดผู้รับผิดชอบหรือแต่งตั้งคณะกรรมการ กําหนดประเด็นที่จะเฝ้า
ระวัง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานสถานการณ์ จัดทํามาตรการหรือแนวทางแก้ไขปั ญหา และ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  เทศบาลนครลําปาง 
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4. แผนภูมิการท างาน 
 
 

                         

5. รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่มีในพื้นที่ เป็นการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้รู้สภาวะที่แท้จริงในพ้ืนที่ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง  โดยใช้แบบสอบถาม 
TCNAP 
  5.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบ / การแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และแกนนําชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
  5.3 ประชุมวางแผนการด าเนินงานและการก าหนดประเด็น ควรให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ โดยมีหลักเกณฑ์การระบุประเด็นปัญหาที่สําคัญในด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  1) เป็นปัญหาที่มีขอบเขตในเชิงพื้นที่เป็นวงกว้าง 
  2) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมาก 
  3) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างรุนแรง 
  4) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
  5.4 การจัดเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม TCNAP 
 

วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่มีในพื้นที่ 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ/การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/ก าหนดประเด็น 

การจัดเก็บข้อมูล 

การวิเคราะห์ช้อมูล 

การสรุปประเด็นปัญหา 

การจัดท ามาตรการ / แนวทางแก้ไขปัญหา 

การด าเนินการแก้ไขปัญหา 

หมดประเด็นปัญหา 
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  5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล องค์กรปกครองส่วนถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําข้อมูลที่จัดเก็บ
มาได้ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูล  
  5.6 การสรุปประเด็นปัญหา คณะกรรมการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปประเด็นปัย
หาพร้อมรายงานผล 
   5.7 การจัดท ามาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหา โดยนําผลที่ได้ไปกําหนดนโยบาย หรือจัดทํา
แผนงาน โครงการ กิจกรรม รองรับ 
   5.8 การด าเนินการแก้ไขปัญหา ดําเนินการตามมาตรการ แนวทางหรือแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ที่ตั้งไว้ 
   5.9 หมดประเด็นปัญหา หากมีการดําเนินการตามมาตรการ แนวทางหรือแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ที่ตั้งไว้ อย่างต่อเนื่อง และพบว่าผลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มลดลง จนถึงระดับที่ไม่เป็นปัญหา
สําหรับพื้นที่นั้น ๆ ก็อาจเปลี่ยนประเด็นการเฝ้าระวังเป็นปัญหาอื่นต่อไป 

การขับเคลื่อน (Road Map) โครงการสังคมสีเขียว 
  โครงการสังคมสีเขียว เป็นโครงการที่สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามกระบวนการ 
LA 21 ของชุมชนนําร่องในเขตเทศบาล ซึ่งปี พ.ศ.2560 จะมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นประมาณ 15 ชุมชน ได้แก่ 
  1. ชุมชนนําร่องเดิมจํานวน 8 ชุมชน 
  2. ชุมชนพ้ืนที่ใหม่ท่ีสนใจ จํานวน 7 - 8 ชุมชน  โดยมีกิจกรรมขับเคลื่อน ดังนี้.- 
 
ที่ 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ             -กองสาธารณสุขฯ 

-ภาคีเครือข่าย 
 ศึกษาดูงานนอกสถานที ่             -กองสาธารณสุขฯ 

-สํานักการช่าง 
-กองสวัสดิการสังคม 

2 อบรมวิธกีารเก็บขอ้มูล             -กองสาธารณสุขฯ 
-สํานักการช่าง 
-กองสวัสดิการสังคม 

3 ประชุมถอดบทเรียน             -กองสาธารณสุขฯ 
-สํานักการช่าง 
-กองสวัสดิการสังคม 

4 ประชุมจัดทําแผน 
ปฏิบัติการ 

            -กองสาธารณสุขฯ 
-สํานักการช่าง 
-กองสวัสดิการสังคม 

5 ประชุมวิพากษ ์             -กองสาธารณสุขฯ 
-สํานักการช่าง 
-กองสวัสดิการสังคม 

6 ส่งมอบแผนปฏิบัติการ             -กองสาธารณสุขฯ 
-สํานักการช่าง 
-กองสวัสดิการสังคม 

7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้             -กองสาธารณสุขฯ 
-สํานักการช่าง 
-กองสวัสดิการสังคม 
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บทท่ี 3 
ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก 

************************ 

ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ในภาคราชการและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการ โดยการ
ปรับปรุงคุณภาพขาราชการในการทํางานโดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการประชาชน สําหรับหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เชน สํานักงานคณะกรรมการ     
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

สําหรับคําวา "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 1 (1) "โดยทุจริต" หมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
(แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558) "ทุจริตตอหนาที่" หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวน     
การปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืน    
เชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้      
เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

ในสวนของการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต         
เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก  

"ปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว 
"ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ" หมายความวา มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติ

หรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่ การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่นั้นจะเปนความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่ราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดยปราศจากอํานาจ     
หนาที่จะอางไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเปนเรื่องปลอยปละ ละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการที่จะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตอง
พิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป 

"มิชอบ" หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของผูบังคับบัญชา 
มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 

เทศบาลนครลําปาง ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการละเวนการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปญหา    
ที่ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพ่ีนองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชนไมตกถึงมือ
ประชาชนอยางแทจริง จึงได้ยึดถือระเบียบและข้อบังคับเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันการละเว้นในการ
ปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
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ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บังคับใช้เพื่อป้องกันการละเวนในการปฏิบัติหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝัง
ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
ระบบราชการ นั้น 
  เทศบาลนครลําปาง จึงได้ประกาศแสดงเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสําหรับบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืน ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานตามภารกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจาก  
การทุจริต ดังนี้.- 
  1. ด้านความโปร่งใส 
  1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของเทศบาล
นครลําปางตามภารกิจหลักของเทศบาลนครลําปาง 
  1.2 ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดําเนินการและส่งเสริมให้เกิด          
ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนด 
  1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลนครลําปางอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วน รวมถึง  
การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลนครลําปางได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
  1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
จะต้องมีการสอบขอ้เท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
   2. ด้านความพร้อมรับผิด 
  2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 
  2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม   
ว่าจะขับเคลื่อนเทศบาลนครลําปางให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
   3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ไม่มีการเรียกเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้เสีย หากมีการร้องเรียนหรือ
ชี้มูลว่ากระทําความผิดจะต้องย้ายออกจากพ้ืนที่ก่อน 
  3.2 ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องตนเองหรือผู้อื่น 
   4. ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
  4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในเทศบาลนครลําปางมีความเข้าใจกับการกระทําที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ 
  4.2 สร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการ
ร่วมต่อต้านในการทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  4.3 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทําการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  5.1 ให้จัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ 
ขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
  5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่มี
ความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.3 ให้ความสําคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน 
   6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  เทศบาลนครลําปางต้องจัดทําข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 6 ด้าน 
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและ  
ความโปร่งใส 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

- หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของ      
สวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพ่ือใหประชาชนหรือผูที่เก่ียวของเขาตรวจดูได 

- หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวน
ภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ มคาของภารกิจและ     
สถานการณอ่ืนประกอบกัน 

- หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาขนมาตรา 37 
ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน   
ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแล วเสร็จของงานแตละงาน และประกาศใหประชาชนและขาราชการ        
ทราบเปนการทั่วไป ส่วนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น        
มีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. 
เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได    
มาตรา 42 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการที่มี
อํานาจออกกฎระเบียบขอบังคับหรือประกาศ เพ่ือใชบังคับกับสวนราชการอ่ืน มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ   
ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่
ของสวนราชการอ่ืนหรือไม เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป มาตรา 43 การปฏิบัติราชการ
ในเรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนในการรักษา   
ความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครอง
สิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน 
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- หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผล
ตามมาตรา 9 (3) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
ของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
ความคมุคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด มาตรา 47 ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้น 
สังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น 
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 หมวด 2 วินัยและการรักษาวินัย  
  ข้อ 5 พนักงานเทศบาลต้องรักษาวินัยตามที่กําหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้    
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
  ข้อ 6 พนักงานเทศบาลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทางเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข้อ 7 พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
  ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่มิ
ควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 8 พนักงานเทศบาลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
  ข้อ 9 พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
  การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง          
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 10 พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
  การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ          
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
  ข้อ 11 พนักงานเทศบาลต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว
อันเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
  ข้อ 12 พนักงานเทศบาลต้องรักษาความลับของทางราชการ 
  การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง            
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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  ข้อ 13 พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทํา
ให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ชองทางราชการ หรือเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว         
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
  การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
  ข้อ 14 พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชา   
เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
  ข้อ 15 พนักงานเทศบาลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ   
ซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
  การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 16 พนักงานเทศบาลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ 
  ข้อ 17 พนักงานเทศบาลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
มิได้ 
  การละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 18 พนักงานเทศบาลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดที่
เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลด้วยกันและผู้ร่วม
ปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 19 พนักงานเทศบาลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น 
เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
  การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 20 พนักงานเทศบาลต้องไม่กระทําการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจ
ทําให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  ข้อ 21 พนักงานเทศบาลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดที่มี
ลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
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  ข้อ 22 พนักงานเทศบาลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ    
ในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาท     
ทางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
  ข้อ 23 พนักงานเทศบาลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
  การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด    
ให้จําคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด   
ลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุงเนนการประเมินความโปรงใส

ของหนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปดเผยและการตรวจสอบได มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
มิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะของการจัดเตรียม
ความพรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสารหลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนที่
สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพ่ือรองรับการประเมินผลจาก        
หนวยงานที่เกี่ยวของตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบ
บริหารราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของภาครัฐและ
ประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายและมีความสอดคลองกับ
นโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอ่ืนไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงาน
ภาครัฐ มีความสําคัญ ตอการบริหารจัดการที่มีคุณคาและมีประสิทธิภาพ โดยเปนกระบวนการที่หนวยงานภาครัฐ
ไดดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดจาก
ทุกฝายรวมทั้งการให การบริการแกประชาชนบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมและมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียว
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต  

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชนทั้งตอภาคประชาชน และ 
หนวยงานภาครัฐ ดังนี้ 

ประโยชนตอภาคประชาชน 
1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการด้านขอมูล ขาวสารและกระบวนการ

ทํางานอ่ืน ๆ จากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ 
2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐได 
4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม 
5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะ

การใชชองทางผาน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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ประโยชนตอหนวยงานภาครฐั 
1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูล          

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลองกับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึง

ขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ 
3) มีหลักเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและสามารถใชเกณฑมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส เปนแบบประเมิน   

เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมิน       
ตามกฎหมายหรือเพ่ือกิจการอื่น 

5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนา
ระบบกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรมและรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความ     
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่แสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีสวนรวมของประชาชน
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน
ความโปรงใส การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ 
โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงาน 5 ประการ ไดแก 

1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน 
2. การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
3. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐานและ

ตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน       
เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดย ความซื่อสัตย
สุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและการขจัดขอโตแยงที่ไมเปนธรรมโดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการให
บริการการเลือกใชชองทางการใหบริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐาน
ความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 6 ประการ ไดแก 

1. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน 
2. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 
3. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ 
4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน 
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
6. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน 
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ซึ่งเปนการสะทอนให เห็นถึงเปดเผย การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูล            
ขาวสารของราชการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติ      
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหนวยงาน
โดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณของขอมูลขาวสารและขั้นตอนการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ          
ในเชิงคุณภาพที่มีความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น โดยมีการวัดค าของ
ความสมบูรณของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและ
ประเมินผล เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการเปดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ       
โดยเปนการกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของหนวยงานการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปนอิสระ
การใหความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน     
ในการติดตาม และประเมินผลการทํางานของหน วยงานภาครัฐโดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร งใส                 
ดานการตดิตามและประเมินผล 5 ประการไดแก 

1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 
3. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงาน

ภายนอก (External Audit) ที่เปนอิสระ 
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของหนวยงาน 
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน  ตามแผนปฏิบัติการประจําป

มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนมาตรฐานในการเปดเผยและ
การสงเสริมสิทธิการเขาถึงการรับรู ขอมูลขาวสารของราชการการ จัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร
การพัฒนาศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารความโปรงใสและการจัดการความรูของหนวยงาน    
ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

กลไกการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณา
จากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณ     
ความรับผิดชอบและระยะเวลาตามที่กําหนดไว ในแผนปฏิบัติการประจําป และพิจารณาผลการปฏิบัติการ       
ของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน 
1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงานภายในหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําป 
2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการประจําป 
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3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายในหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการ
นําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา 

หลักเกณฑในการปฏิบัติของหนวยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการ
แกประชาชนตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเปนการใหบริการตามแนวทางและ
ระบบที่หลากหลาย เชน การบริการตามลําดับกอน-หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่ของหนวยงาน เปนตน ทั้งนี้เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตองแกประชาชน    
ผูมารับบริการ 

วิธีการประเมิน 
จากการใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่หนวยงานกําหนดไววามีหรือไมมีการใหบริการ

ตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม อยางไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการใหบริการ       
แกประชาชน 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน 
1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว 
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
3. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน - หลัง 
การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนา ระบบการใหคุณใหโทษและการจัดทํา

กิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเปนการกําหนด
รูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและ
จริยธรรมของหนวยงานรวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่
ทั้งนี้เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและยุติธรรม วิธีการ
ประเมินพิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการสรางขวัญกําลังใจ   
แกบุคลากรในหนวยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ให คุณหรือใหโทษ          
แกบุคลากรในหนวยงาน สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพ่ือใหมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานและเพ่ือพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผล        
ของหนวยงานโดยมีการกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัด ที่สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานรวมทั้งมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไวและมีการ
เผยแพรหลักเกณฑ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินใหบุคลากรหรือสาธารณชนไดรับทราบ 

การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการ
ประเมิน 

1. มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน  
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กําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนที่
รับทราบโดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน วยงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

1. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน       
การจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปพรอมทั้งวิเคราะหปญหาอุปสรรค   
ในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําป 

2. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนที่รับรูของ
บุคคลทั้งภายในและภายนอกหนวยงานที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตามแผน  

ที่กําหนดไว หรือถาจะใหความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับใหกิจกรรม   
ตาง ๆ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปรากฏวาไมเปนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหารจะตองดําเนินการอยางหนึ่ง
จะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผนก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ 

1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปนการควบคุมผลผลิตของโครงการ   
เพ่ือจัดการใหโครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) 
และควบคุมใหผลผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว เรียกวาการควบคุม คุณภาพ (Quality 
Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการสามารถผลิต 
ผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว 

2. การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control) เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไวและใหเปนไปตามกําหนดการ
โครงการควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหน าที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ควบคุมดานความปลอดภัยของพนักงานดวย 

3. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost - 
Control) การควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตาง ๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือใหโครงการเสียคาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การควบคุม
การใชจายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเปนปจจัยนําเขาของ 
โครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว 
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5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ไดแก    
การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงาน
ประเภทนั้น ๆ โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม     
การสงเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เปนตน 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 
ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาไดจาก

ประเด็นตอไปนี้ 
1. เพ่ือใหแผนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประโยชนในขอนี้นับวาเปนวัตถุประสงค 

ที่สําคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายถือเปนหัวใจสําคัญ
ของโครงการ หากไมมีการยึดเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทําโครงการนี้ไปทําไม     
เมื่อเปนเชนนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะชวยประคับประคองใหโครงการบรรลุสิ่งที่มุงหวัง    
ดังกลาวจึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ 

2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของโครงการ
โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของโครงการลงไปได
มาก ทําใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ได 

3. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเปนการ
จับผิดเพ่ือลงโทษ แตเปนการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นผูนิเทศ
งานและผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน เพราะมี     
พ่ีเลี้ยงมาชวยแนะนํา ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะมี    
มากขึ้น 

4. ชวยปองกันและลดความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามีการ
ควบคุมไมดีพออาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบความเสียหายนั้นแตตน ลักษณะของ
เหตุการณที่เรียกว่า "สายเกินแก" ก็จะไมเกิดข้ึน 

5. ทําใหพบปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทําการติดตามและ
ควบคุมนั้น ผูบริหารจะมองเห็นปญหาอันเปนผลกระทบตาง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการในการปองกันแกไขไดอยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถิ่นทุรกันดาร อาจกอใหเกิดปญหา
การลักลอบตัดไมเถื่อนโดยใชถนนสายนั้นเปนเสนทางขนสง เปนตน 

6. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดเห็นเปาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น 
โดยปกติโครงการตาง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําที่คอนขางจะเปน  
นามธรรมสูง เชน คําวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงาน หรือแมกระทั่ง         
ผูบริหาร มองไมเห็นเปาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการจะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนขึ้น เพ่ือจะไดสามารถ
เปรียบเทียบและทําการควบคุมได 
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กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหารและ
กระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตาม และ         
การควบคุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมได มีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเมื่อมีการ
ติดตามดูผลการทํางานวาเปนอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่ตอง
การ และในทางกลับกันใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ มิฉะนั้น     
ก็ไมสามารถควบคุมอะไรได 


