
 

          องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
  

มาตรฐานการให้บริการ 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 ส่วนท่ี 3 เรื่อง อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 66องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล   

 1. จัดให้มี และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก   
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   
 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ   
 4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ   
 7. คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น   
 9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีราชการมอบหมาย  

 โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควรตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550   พระราชบัญญัติตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ว 435ลงวันท่ี 11กุมภาพันธ์ 2548  กําหนด
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ โดยจัดทําคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลไพร
พัฒนามีเป้าประสงค์ในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการดําเนินการซึ่งบ่งช้ีว่ากระบวนการวิธีการจัดทําแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นําไปสู่



ความสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด  คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating   Manual) เป็น
เครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งในการทํางานท้ังกับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดทําขึ้นไว้เพื่อจัดทํา
รายละเอียดของการทํางานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบและครบถ้วน 

 ส านักงานปลัด มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทําแผนพัฒนาสามปี การจัดทําร่างข้อบัญญัติ การ
จัดทําทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การให้คําปรึกษาหน้าท่ีและความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง การ
บริหารงานบุคคลของ อบต. ท้ังหมด การดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 
เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ํา และป่าไม้ การให้คําปรึกษาแนะนําและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

 สํานักปลัดแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน  ออกเป็น  17  ฝ่าย/งาน  คือ 

๑.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒.งานนโยบายและแผน 
๓.งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
4.งานงบประมาณ 
5.งานส่งเสริมส่งเสริมการเกษตร 
6.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติทางธรรมชาติ    
7.งานสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในหมู่พี่น้องประชาชน    
8.งานแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9.งานปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 
10.งานแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินให้กับราษฎร 
11.งานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
12.งานบริการประชาชนแบบ One Stop Service 
13.งานส่งเสริมสินค้าอาชีพ Otop 
14.งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
15.งานกฎหมายและคดี 
16.งานกิจการสภา อบต. 
17. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 
 กองคลัง มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน 
การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ 
การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนําส่งรายการเงินคงเหลือประจําการรับและจ่ายขาด
เงินสะสมของ อบต.การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงาน
ของจังหวัดและสํานักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสําคัญและใบเงินยืมค้างชําระ การจัดเก็บภาษี การประเมิน
ภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการ 
 
 



 กองคลัง  แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ 
 1. งานการเงินและบัญชี 
 2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 กองช่าง มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อ
ดําเนินการตาม โครงการท่ีต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทําทะเบียนส่ิงก่อสร้างท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ 
อบต. และหน่วงงานอื่นท่ีเกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวข้องและงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 กองช่างแบ่งออกเป็น ๓  ฝ่าย/งาน  คือ   
 ๑.งานก่อสร้างและงานผังเมือง   
 ๒.งานออกแบบและควบคุมอาคารอาคาร   
 ๓. งานประสานและสาธารณูปโภค 
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าท่ีรับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษางานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบํารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และ
ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานท่ีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมทํานุบํารุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดําเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

๓.งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ 
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าท่ีในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ  การ
รักษาพยาบาล และ การฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมท้ังการจัดการด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม และ
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม แบ่งออกเป็น 
 1.งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับงานวางแผนด้านสาธารณสุข การ
ประสานแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ การประเมินผล นิเทศ ติดตามผล จัดทํารายงานต่างๆ ทางด้าน
สาธารณสุข รวมถึงการเผยแพร่และฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุข 
 2.งานส่งเสริมสุขภาพ เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้าน
สาธารณสุขแบบผสมผสาน เช่น งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานผู้สูงอายุ งานวางแผนครอบครัว งาน
สาธารณสุขมูลฐาน งานสุขภาพจิต งานให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการและงานทันตสาธารณสุข รวมท้ัง
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย เป็นต้นเพื่อเสนอ
นโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด้านการสาธารณสุข   วัดและประเมินผล กําหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ 
นิเทศควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น  ๓  ฝ่าย/งาน  คือ   
๑.บริหารงานท่ัวไป   
๒.งานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   



 3.งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหาร งานควบคุมการประกอบการค้าท่ีน่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งาน
ป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานสัตวแพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ งานอาชีวอ
นามัย รวมถึงงานปฏิบัติงาน งานเผยแพร่อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมแก่เจ้าหน้าท่ี ผู้นําท้องถิ่น 
ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

 4.งานรักษาความสะอาด เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับงานกวาดล้างทําความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอย และงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  

 5.งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
การทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย การติดตามการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ และรายงานผลการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 6.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับงานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งาน
ควบคุมแมลงและพาหะนําโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันยาเสพติด   

 7.งานบริการสาธารณสุข เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับงานรักษาและพยาบาล งานชันสูตรสาธารณสุข งาน
เภสัชกรรม งานทันตกรรม 

 8.งานธุรการ เป็นการดําเนินเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ จัดทําคําส่ังและประกาศ งานสวัสดิการ งาน
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุม งานอํานวยความสะดวกต่างๆ  
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