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 บทท่ี 1 
บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 สวนที ่3 เรื่อง อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 องคการบริหารสวน
ตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ
แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 1. จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
 4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญหาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
 9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและ
สมควร 
 
 ตามบทบาทภารกิจของสวนทองถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 กําหนดแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เปาหมายภารกิจ โดยจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลตากแดด มี
เปาประสงคในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ไดมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินการซึ่งบงชี้วากระบวนการวิธีการจัดทําแผนหรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ 
บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด 

 คูมือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการทํางานทั้งกับหัวหนา
งานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําขึ้นไวเพื่อจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมาเปนระบบ
และครบถวน 
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

 เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 



 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 

 มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซอน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวของกับคนหลายคน 

 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาที่ของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอจุดสําเร็จของ
องคการโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอาจทําใหหนวยงานตองให
ความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางานของแตละ
งานออกมาเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคการโดยสวนรวมสูงสุด และเพ่ือใชมาตรฐาน
การทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตอไปดวย 
 3. เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบความคาดหวังอยาง
ชัดแจงวา การทํางานในจุดนั้น ๆ ผูบังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใดบาง ซึ่งยอมทําให
ผูปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามที่หนวยงานตองการไดและสงผลใหเกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรูลวงหนาแลววาทํางานอยางไรจึงจะถือไดวามีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสยัทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพื่อใหหัวหนา
หนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหนาที่มีจุดวัดความสําเร็จที่แนนอนเดิ่นชัด 
หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอองคกรและผูบังคับบัญชา 
 1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน 
 2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน 
 3. เปนคูมือในการสอนงาน 
 4. การกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซ้ําซอน 
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน 
 8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได 
 9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน 
 10. ผูบังคับบัญชาไดทราบขั้นตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายขึ้น 
 11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได 
 12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมที่จะรับไดงายขึ้นและตรงมากขึ้น 
 13. ทําใหบริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นได 
 14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน 
 15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได 
 16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบริษัทตอไปนี้ 
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปนี้ 



 18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได 
 19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น   
 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ 

ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มตีอผูปฏิบัตงิาน 
 1. ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ไดเรียนรูงานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน 
 3. ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน 
 4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน 
 6. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได 
 7. เขาใจหัวหนางานมากข้ึน ทํางานดวยความสบายใจ 
 8. ไมเกี่ยงงานกัน รูหนาที่ของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน 
 9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละขั้นตอนเพื่อนํามารปรับปรุงงานได  
 10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดท้ังหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได 
 11. มีขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน ทําใหการทํางานไดงายขึ้น 
 12. รูจักวางแผนการทํางานเพื่อใหผลงานออกมาตามเปาหมาย  
 13. สามารถใชเปนแนวทางเพื่อการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
 14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายขึ้น 
 16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากข้ึน 
 17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งที่อางอิง 
 18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพ่ือใหไดตามคุณสมบัติที่ตองการ 
 19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพื่อนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากข้ึน 
 20. ไดรับรูวางานที่ตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ 
 

ความหมายองคการบริหารสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบล มีชื่อยอเปนทางการวา อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุน
ในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท 
(ปจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีองคการบริหารสวนตําบล ทั้งสิ้น 5,335 แหง) 
 
รูปแบบองคการ 
  องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
  1. สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
หมูบานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น 



กรณีท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และ
ในกรณีมีเพียงสองหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละสามคน 
  2. องคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถ่ินโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

การบริหาร 
  กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  1  คน  และใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ซึ่งเรียกวา 
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหรือผูบริหารทองถิ่น 

อํานาจหนาที่ของ อบต. 
  อบต.มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. มีหนาที่ตองทําตามมาตรา 67 ดังนี้ 
   - จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก 
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด 
  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   - ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
   - ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ 
   - คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   - บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
   - ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 
  3. มีหนาที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
   - ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   - ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
   - ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
   - ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
   - ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
   - สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   - บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ 
   - การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
   - หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
   - ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
   - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
   - การทองเที่ยว 



   - การผังเมือง 
 
 

อํานาจหนาที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 กําหนดให อบต.มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
  1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
  3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
  7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  8. การสงเสริมการทองเที่ยว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
  11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
  12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
  13. การใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  14.การสงเสริมกีฬา 
  15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรการพัฒนาทองถิ่น 
  17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
  18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การใหมี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
  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. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



  30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินกิจอ่ืนใด ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 สวนที่ 3 เรื่องอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 กําหนดให "องคการบริหารสวนตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซึ่งถือไดวา เปนกรอบภาระหนาที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 วาดวยการปกครองทองถิ่น มาตรา 289 บัญญัติวา "องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยอมมีหนาที่
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น" และ "องคการปกครองสวน
ทองถิ่น ยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ที่อยูในเขตพ้ืนที่ตน เพื่อการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย 
  ดังนั้น กรอบภาระหนาที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ (รวมถึงการสงเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ดานสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และอื่น ๆ ) ซึ่งปรากฏอยูใน
บทบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารตําบล พ.ศ.2537 โดยกําหนดเปนภารกิจหนาที่ที่ตองทํา และอาจทํา 
   1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
    2. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
(มาตรา 67) 
   (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
   (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ 
   (7) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
   (9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจําเปนและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใชขอความใหมแทนแลว โดยมาตรา 14 
และเพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
ตามลําดับ) 
 
 
 
 
 



 
 
   
3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อาจทําใหเขตองคการบรหิารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (มาตรา 68) 
   (1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   (2) ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
   (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
   (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
   (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
   (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ 
   (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
   (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
   (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
   (12) การทองเที่ยว 
    (13) การผังเมือง 
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของตําบล 

............................................................... 

           สวนที่ 1  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
1. ดานกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
สภาพทั่วไป 

      ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาวง  อยูทางทิศตะวันตกของที่วาการอําเภอหวยยอด  
ตั้งอยูเลขที่  19  หมูที่  6  ตาํบลนาวง  อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง   มีระยะทางตามถนนเพชรเกษม   
(ถนนหวยยอด – กระบี่) ประมาณ   21  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  61.99  ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 38,000 ไร  มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
              ทิศเหนือ       ติดตอกับ    เทศบาลตําบลนาวง  และตําบลบางดี  อําเภอหวยยอด 
              ทิศใต           ติดตอกับ    ตําบลทาสะบา  และตําบลเขาวิเศษ  อําเภอวังวิเศษ 
              ทิศตะวันออก  ติดตอกับ    แมน้ําตรัง 
              ทิศตะวันตก    ติดตอกับ    ตําบลบางกุง  อําเภอหวยอด  และตําบลเขาวิเศษ  อําเภอวังวิเศษ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
    มีลักษณะภูมิประเทศของตําบลนาวง พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม และที่ราบสูงจะอยูทาง

ทิศตะวันตกของตําบล ไดแก  เขาลําเพ็ง และทางทิศตะวันออกของตําบล ไดแก   เขาปนะ  เขาโพธิ์โทน  

เขาขาด  พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตร ไดแก การทําสวนยางพารา  ทํานา  ปาลม

น้ํามัน  และสวนผลไม 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
                    เปนแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทุกปและ

ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน – ธันวาคม ของทุกป  

1.4  ลักษณะของดิน   
ลักษณะดินของตําบลนาวง  เปนดินรวนปนทราย  เหมาะแกการเพาะปลูก เชน  สวน
ยางพารา  สวนปาลมน้ํามัน  สวนผลไม  ปลูกผัก  ฯลฯ                       

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
     แหลงน้ํา  มีทรัพยากรแหลงน้ําที่สําคัญในพื้นที่สามารถใชเปนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

และใชผลิตน้ําประปาหมูบาน ไดแก 

                    - แมน้ํา                       1   สาย 

                     - คลอง                       5   สาย 

                     - สระน้ํา,หนองน้ํา         16  แหง 

                     - ลําหวย                     8   สาย 



                     - เหมือง                      5   แหง 

       - แหลงน้ําชลประทาน      1   แหง 

1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
ในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาวง  มีทรัพยากร 

ธรรมชาติที่สําคัญไดแก 

            ปาไม  มีพ้ืนที่เปนปาไม ซึ่งใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนไดแก 

                    - เขาลําเพ็ง      พื้นที่หมูท่ี    2   บานไสบอ 

                     - วัดหูแกง       พื้นที่หมูที่    4   บานหัวควน 

                     - เขาโพธิ์โทน    พื้นที่หมูที่   6   บานปากอ 

2. ดานการเมือง/การปกครอง    
2.1 เขตการปกครอง  องคการบริหารสวนตําบลนาวง ประกอบดวย 11 หมูบาน ดังนี้ 

            หมูที่ 1 บานหนองหมอ นายบัณฑิต    รองพล กํานันตําบลนาวง 
            หมูที่ 2 บานไสบอ นายแฉลม   ประมวลศิลป ผูใหญบาน 
            หมูที่ 3 บานหนองยายฝาย นายสมคิด    อาจชอบการ ผูใหญบาน 
            หมูที่ 4 บานหัวควน นายอุดร  กิจสวน ผูใหญบาน 
            หมูที่ 5 บานทายทุง นายสมศักดิ์  สังขแกว ผูใหญบาน 
            หมูที่ 6 บานปากอ นายสุชาติ    ภักด ี ผูใหญบาน 
            หมูที่ 7 บานหารไมมัด นายทวีศักดิ์   ใสเพี้ย ผูใหญบาน 
            หมูที่ 8 บานหนองเนียงแตก นายวิรัตน    รอดทุกข ผูใหญบาน 
            หมูที่ 9 บานสะพานนาคบุตร นายกฤษฎา    ไชยคงดีสวัสดิ์ ผูใหญบาน 
            หมูที่ 10 บานควนขี้เสียด นายประวิทย    ชูเศษ ผูใหญบาน 
            หมูที่ 11 บานหนองหนักทอง นายสมโชค    ชวยชาต ิ ผูใหญบาน 

                     2.2  การเลือกตั้ง 
     องคการบริหารสวนตําบลนาวง มีเขตการเลือกตั้ง 11  เขตเลือกตั้ง  ประกอบดวย 
                       เขตเลือกตั้งที่   1      บานหนองหมอ 
                       เขตเลือกตั้งที่   2      บานไสบอ 
                       เขตเลือกตั้งที่   3      บานหนองยายฝาย 
                       เขตเลือกตั้งที่   4      บานหัวควน 
                       เขตเลือกตั้งที่   5      บานทายทุง 
                       เขตเลือกตั้งที่   6      บานปากอ 
                       เขตเลือกตั้งที่   7      บานหารไมมัด 
                       เขตเลือกตั้งที่   8      บานหนองเนียงแตก 
                       เขตเลือกตั้งที่   9      บานสะพานนาคบุตร 
                       เขตเลือกตั้งที่  10     บานควนขี้เสียด 
                       เขตเลือกตั้งที่  11     บานหนองหนักทอง 
 
 



 
 
 
              3. ประชากร 

3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชาชน  
                          องคการบริหารสวนตําบลนาวง มีจํานวน  11  หมูบาน  โดยมีพ้ืนที่การปกครองบางสวนอยู

ใน เขตเทศบาลตําบลนาวงคือ หมูที่ 3 4 7 และ 9 และมีพ้ืนที่เต็มหมูบาน   คือ หมูที่  1 2 5 6 8 10  
และหมูที่  1 ประชากรทั้งสิ้น 5,020 คน  แยกเปนชาย  2,458  คน หญิง  2,562 คน มีความ
หนาแนนเฉลี่ย 80.91  คน/ตารางกิโลเมตร (ขอมูล  ณ  3  เมษายน  2563) 

    

หมูบาน ชาย หญิง รวม 
จํานวน
หลัง ชื่อผูนํา 

หมูที่ 1 บานหนองหมอ 
 

461 471 932 289 นายบัณฑิต    รองพล 

หมูที่ 2 บานไสบอ 
 

406 383 789 277 นายแฉลม   ประมวลศิลป 

หมูที่ 3 บานหนองยายฝาย 
 

270 307 577 176 นายสมคิด    อาจชอบการ 

หมูที่ 4 บานหัวควน 
 

99 116 216 95 นายอุดร  กิจสวน 

หมูที่ 5 บานทายทุง 
 

236 240 476 165 นายสมศักดิ์  สังขแกว 

หมูที่ 6 บานปากอ 
 

340 345 685 232 นายสุชาติ    ภักด ี

หมูที่ 7 บานหารไมมัด 
 

50 52 102 35 นายทวีศักดิ์   ใสเพี้ย 

หมูที่ 8 บานหนองเนียงแตก 
 

203 221 424 144 นายวิรัตน    รอดทุกข 

หมูที่ 9 บานสะพานนาคบุตร 
 

6 3 9 8 นายกฤษฎา    ไชยคงดีสวัสดิ์ 

หมูที่ 10 บานควนขี้เสียด 
 

147 159 306 94 นายประวิทย    ชูเศษ 

หมูที่ 11 บานหนองหนักทอง 
 

206 202 408 137 นายสมโชค    ชวยชาต ิ

             
            ที่มา : สํานักงานทะเบียนอําเภอหวยยอด  (ขอมูล  ณ  3 เมษายน  2563) 
 
 



 
 
  
 3.2  ชวงอายุและจํานวนประชาชน 

4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา      

                          ►โรงเรียนประถมศึกษา      จํานวน    3   แหง 
                                -   โรงเรียนบานหนองหมอ  หมูที่  1 
                                -   โรงเรียนบานไสบอ        หมูที่  2 
                                -   โรงเรียนบานปากอ        หมูที่ 6 
                           ►โรงเรียนขยายโอกาส       จํานวน    1   แหง  

- โรงเรียนบานหนองหมอ  หมูที่ 1 
                           ►ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         จํานวน   1  แหง 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวง   
                           ►  ศูนยการศึกษาพิเศษ     จํานวน  1  แหง   
                                  (หองเรียน  ใชสถานที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานโพธิ์โทน  ตั้งอยูหมูที่ 6 
                           ► ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนประจําตําบลนาวง จํานวน  1  แหง 

- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนบานสะพานยูง หมูที่  5 
                           ►ศูนยการเรียนรูชุมชน   จํานวน   1   แหง 
                                -    ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบานสะพานยูง หมูที่  5       
                         4.2  การสาธารณสุข 

                          ►บริการดานสาธารณสุข    จํานวน    2   แหง 
                              -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานหนองหมอ  ตั้งอยูหมูที่ 1 
                              -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานโพธิ์โทน  ตั้งอยูหมูที่ 6 
                           ►กองทุนสงเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน จํานวน 1 กองทุน คือ กองทุนหลักประกัน    
                                สุขภาพระดับทองถิ่น  อบต.นาวง          

4.3   อาชญากรรม   
                                  ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาวง   มีศูนยบริการประชาชน  จํานวน  2  ชุด  

คือ  สายตรวจตําบลนาวง และชุด ชรบ.  ผูนําในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาวง  มีความ
พรอม รวมดวยชวยกัน เฝาระวัง โดยการออกตรวจลาดตระเวรในเขตตําบลนาวง  
4.4   ยาเสพติด 

  องคการบริหารสวนตําบลนาวง ไมพบขอมูล ประชาชนที่ติดยาเสพติด   
4.5   การสังคมสงเคราะห 

   องคการบริหารสวนตําบลนาวง  ไดใหการสงเคราะหราษฎรที่ประสบ อุทกภัย วาตภัย    
เชน การชวยเหลือเบื้องตน  เชน  ชวยเหลืออุปกรณซอมบาน  กรณีเกิดวาตภัย 

 
 
 



 
 
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน  
5.1 การคมนาคมขนสง  

                                - ถนนลาดยาง                 จํานวน      ๑5     สาย 
                                 - ถนนคอนกรีต       จํานวน      ๒๓     สาย 
                                 - ถนนลูกรัง                     จาํนวน      35     สาย 
                                การคมนาคมมีการติดตอที่สําคัญโดยมีทางหลวงแผนดินหมายเลข  4159  เปนถนน

สายหลัก  ผานทางดานตะวันตกของชุมชนที่เชื่อมตอจากทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 4 ในแนว
เหนือ – ใต และถนนสาย  2007  ตนโพธิ์ – โพธิ์โทน  ผานศูนยกลางของชุมชน  ทางหลวง
ชนบทหมายเลข  4257 ทุงนาตาขํา – เขาปนะ  และสายหนองหมอ – จิจิก ที่ใชติดตอกันใน
ระหวางตําบล สวนการเชื่อมโยงของระบบโครงขายถนนที่เพิ่มระหวางหมูบานตาง ๆ ยังไม
สมบูรณมากนัก การเดินทางติดตอกันจึงยังไมสะดวกเทาที่ควร ถนนหลายสายของตําบล
โดยเฉพาะทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออกมีสภาพเปนลูกรัง ยังไมไดมาตรฐานที่ดี สงผลให
การจราจรและการขนสงไมสะดวกในฤดูฝน และมีผลมลภาวะจากฝุนละอองฟุงกระจายในฤดู
รอน       

                         5.2  การไฟฟา 
                                ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาวงมีไฟฟาใชทุกหมูบานแตไมครอบคลุมทุก

ครัวเรือน  บางครัวเรือนไดรับการสํารวจแลวแตยังไมไดติดตั้งมิเตอร                 
                        (1)  หมูที่  8  จํานวน 2 จุด คือ ใกลหอถังประปาแยกลานชางและศาลา
อเนกประสงค 
                        (2)  หมูที่ 10 จํานวน 1 จุด ขางที่ทําการผูใหญบาน หมูที่ 10 

                                  (3)  หมูที่ 11 จํานวน 2 จุด คือ เยื้องบานคุณจัด ชวยชาติและบานหนองหนักทอง 
                          5.3 การประปา 
                                องคการบริหารสวนตําบลนาวงมีการบริการในระบบประปาครอบคลุมท้ังตําบล         

โดยแยกเปน  
                                  -   ระบบประปาผิวดินขนาดใหญมาก  จํานวน  3   แหง คือ  ระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญมาก  หมูที่  1,2 และ หมูที่ 8 
                                  -   ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ  จํานวน  6  แหง  คือ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ   

หมูที่   4 จํานวน 2 แหง  หมูที่  6 จํานวน 2 แหง   หมูที่ 10 และ  หมูที่  11  
                                  -   ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง  จํานวน  8  แหง คือ ระบบประปาผิวดิน   หมูที่ 2  

จํานวน  2 แหง  หมูที่ 3  จํานวน  2  แหง  หมูที่ 5  จํานวน  1 แหง  หมูที่  8  จํานวน  1  
แหง  หมูที่ 10 จํานวน  1 แหง  และหมูที่  11  จํานวน  1  แหง 

                                 -   ระบบประปาหมูบานขนาดเล็ก  จํานวน  4  แหง หมูที่ 2  จํานวน 1 แหง  หมูที่ 
10 จํานวน   3  แหง   

 
 



 
 
 
       5.4  โทรศัพท 
    การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  มีโทรศัพทใช     

รอยละ 70  ของจํานวนครัวเรือน 

                                        5.5  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
                                - หอกระจายขาวประจําหมูบาน จํานวน 8 แหง คือ หมูที่ 1,2(2จุด),3,4,5,6,8,11 
                                  - หอกระจายขาวไรสายอัตโนมัติ  จํานวน 1 แหง ลูกขาย  16  จุด คือ  
                                   (1)  หมูที่  1  จํานวน  2  จุดคือ เยื้องโรงเรียนบานหนองหมอและใกลสี่แยกลานชาง  
                                   (2)  หมูที่ 2  จํานวน 1 จุด คือ หอถังประปา หมูที่ 2 
                                   (3)  หมูที่ 3  จํานวน 3 จุดคือ หนาบานคุณอุไร คงสี , หนาบานคุณอรุณ   คีรีรักษ  
                                        และ สามแยกขางบานคุณสมชาย จันทรประกอบ 
                                   (4)  หมูที่ 4 จํานวน 1 จุด คือ บานโรงชาง    
                                   (5)  หมูที่ 5 จํานวน 1 จุด คือ สี่แยกตนกอ 
                                   (6)  หมูที่ 6  จํานวน 2 จุด คือ ใกลบานคุณพิพัฒน  พุฒดวง และบนหอถังระบบ  
                                           ประปาผิวดนิ หมูที่ 6 
                                   (7)  หมูที่ 7 จํานวน 1 จุด คือ หัวถนนคอนกรีตสายหารไมมัด 
                                   (8)  หมูที่ 8 จํานวน 2 จุด คือ ใกลหอถังประปาแยกลานชางและศาลาอเนกประสงค 
                                   (9)  หมูที่ 10 จํานวน 1 จุด ขางท่ีทําการผูใหญบาน หมูที่ 10 
                                 (10)  หมูที่ 11  จํานวน 2 จุด คือ เยื้องบานคุณจัด ชวยชาติและบานหนองหนักทอง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
         6.1  การเกษตร   
         ประชากรสวนใหญ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาวง ประกอบอาชีพ  ทําสวนยางพารา  
สวนปาลมน้ํามัน สวนผลไม  รอยละ  80  ของพื้นที่  และประกอบอาชีพอ่ืนรอยละ 20  ของพ้ืนที่ 

     6.2  การประมง   
             ประชากรในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาวง  เลี้ยงปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
ที่เหลือจากการบริโภค  ก็นําไปขาย เพื่อเปนรายไดเสริมใหครัวเรือน  ชนิดปลาที่เลี้ยง  เชน  ปลาดุก  
ปลานิล  ฯลฯ      
          6.3  การปศุสัตว   

            ประชากรสวนใหญ ทุกหมูบาน  มีการเลี้ยงสัตยไวบริโภค   และเพ่ือจําหนายเกือบ 1oo 
เปอรเซ็นต  ประเภทสัตยที่เลี้ยง  เชน  ววั  ,ไก,  สุกร ,  กบ   ฯลฯ   

            หมูบานที่เลี้ยง สุกรไว เพื่อจําหนาย  ประกอบดวย หมูที่  1 , 4 , 10  
   หมูบานที่เลี้ยงไก ไวเพื่อจําหนาย  ประกอบดวย  หมูที่ 1 - 11  
   หมูบานที่เลี้ยงวัวไวเพื่อจําหนาย  หมูที่ 1 , 2,  5,  6,  8, 10,11 
 
 



 
 
 
 
     6.4   การบริการ  องคการบริหารสวนตําบลนาวง   มีสถานที่ใหบริการประชาชน  เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการใหบริการ  ดังนี้ 
                -  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาวง 

                                    -   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานหนองหมอ  ตั้งอยูหมูท่ี 1 
                                     -   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานโพธิ์โทน  ตั้งอยูหมูที่ 6 
         -   สายตรวจตําบลนาวง 
                  -   ศูนยคนพิการตําบลนาวง 
                                     -   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนบานสะพานยูง หมูที่  5 
                                     -   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบานสะพานยูง หมูที่  5       
 
     6.5  การทองเที่ยว    
                               ดานการทองเที่ยวในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาวง   จะเห็นไดวา สถานที่ทองเที่ยว

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาวง   ไมมีรูปแบบที่จัดเจน แตมีสถานที่ ที่ใชในการนั่งพักผอน  
จํานวน  2   แหง  คือ   สระน้ําหนองโพธิ์โทน หมูที่  6  และเขาลําเพ็ง  หมูที่ 2  ที่จะสามารถ
ปรับปรุงเปนสถานที่ทองเที่ยวได   

     6.6   อุตสาหกรรม   
            ดานอุตสาหกรรม สถานประกอบอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาวงมี

ทั้งหมด 2  แหง  และบริการปมน้ํามัน  2  แหง  ดานอื่น ๆ คือรานรับทําเหล็กดัด  ประตู  หนาตาง  
จํานวน   ๒  แหง รองลงมาคือ โรงสีขาว ฟารมเลี้ยงไก ลานไมยางพารา อูซอมรถยนตและปมน้ํามัน
หยอดเหรียญ   ซึ่งกิจกรรมดังกลาวสงผลใหมีการจางงานในพื้นที่ 

    6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
                   นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑชุมชนซึ่งไดขึ้นทะเบียนกับทางอําเภอหวยยอด  จํานวน  6 

รายการ  โดยแยกเปนประเภทของใช  จํานวน  4 รายการ  และประเภทอาหาร จํานวน  2  รายการ  
ดังนี้ 

                    ประเภทของใช 
                              1.  ผลิตภัณฑจากน้ํายางพารา หมูที่ 1 บานหนองหมอ  
                              2.  ผลิตภัณฑไมดอกไมประดิษฐ หมูที่ 7  บานเขาปนะ 
                              3.  ผลิตภัณฑกลุมจักรสานใยสังเคราะห  หมูที่ 3 บานหนองยายฝาย 
                             4.  ผลิตภัณฑประติมากรรม หมูที่ 5 ประเภทของใช 
                            ประเภทอาหาร   
                               1. ผลิตภัณฑกลุมเครื่องแกง  หมูที่ 1  บานหนองหมอ 
                               2. ผลิตภัณฑหมูยาง หมูที่  1, 4, 5  และหมูที่ 9                                           
                                   (ซึ่งหมูที ่4  มีผลิตภัณฑหมูยาง  จํานวน 3 แหง) 
 
 



 
 
 
 
                         6.8  แรงงาน 

    ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาวง สวนใหญทํางานภายในหมูบาน ตําบล  
โดยเฉพาะแรงงาน ในพื้นที่ตําบลนาวง เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลนาวง มีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ ประกอบกับราษฎร ในตําบลนิยมทํางานอยูท่ีบาน อยูกับครอบครัว   

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน หรือชุมชน   (ขอมูลจากแผนชุมชน) 
 หมูที่ 1  บานหนองหมอ    
        อาณาเขต  ทิศเหนือ         ติดตอกับ หมูที่ 5  บานทายทุง ตําบลนาวง 
   ทิศใต             ติดตอกับ หมูที่ 8  บานหนองเนียงแตก ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันตก     ติดตอกับ หมูที่ 2  บานไสบอ ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันออก   ติดตอกับ หมูที่ 6  บานปากอ ตําบลนาวง 
 
หมูที่ 2  บานไสบอ    
       อาณาเขต   ทิศเหนือ        ติดตอกับ หมูที่ 5,8  บานเหนือคลอง ตําบลบางกุง 
   ทิศใต            ติดตอกับ หมูที่  10  บานเขาโอน และ หมูที่ 19       
                                             บานในควน  ตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ 
   ทิศตะวันตก    ติดตอกับ หมูที่  6 ตําบลวังมะปรางเหนือ  
                                             อําเภอวังวิเศษ 
   ทิศตะวันออก   ติดตอกับ หมูที่  10 บานควนขี้เสียด  และหมูที่ 8       
                                             บานหนองเนียงแตก  ตําบลนาวง 
หมูที่ 3  บานหนองยายฝาย    
       อาณาเขต   ทิศเหนือ         ติดตอกับ หมูที่  4 บานหัวควน  ตําบลนาวง 
   ทิศใต            ติดตอกับ หมูที่  6 บานปากอ ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันตก     ติดตอกับ หมูที่  5 บานทายทุง ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันออก   ติดตอกับ หมูที่  6 บานปากอ  และหมูที่ 7              
                                             บานหารไมมัด  ตําบลนาวง 
หมูที่ 4  บานหัวควน    
       อาณาเขต   ทิศเหนือ         ติดตอกับ หมูที่  3 บานบางดี  ตําบลบางดี 
   ทิศใต             ติดตอกับ หมูที่  7 บานหารไมมัด  ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันตก     ติดตอกับ หมูที่  5 บานตนโพธิ์  ตําบลวังคีรี 
   ทิศตะวันออก   ติดตอกับ หมูที่  11 บานทาประดู ตําบลเขากอบ            
                                             บานหารไมมัด  ตําบลนาวง 
หมูที่ 5  บานทายทุง    
       อาณาเขต   ทิศเหนือ         ติดตอกับ หมูที่  9  บานสะพานนาคบุตร  ตําบลนาวง 



   ทิศใต             ติดตอกับ หมูที่  1 บานหนองหมอ  ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันตก     ติดตอกับ หมูที่  10  บานควนขี้เสียด  ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันออก   ติดตอกับ หมูที่  3  บานหนองยายฝาย ตําบลนาวง 
 
หมูที่ 6  บานปากอ    
       อาณาเขต   ทิศเหนือ         ติดตอกับ หมูที่  7  บานหารไมมัด และหมูท่ี  3       
                                              บานหนองยายฝาย ตําบลนาวง 
   ทิศใต             ติดตอกับ หมูที่  11  บานหนองหนักทอง ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันตก     ติดตอกับ ถนนสายตนโพธิ์ – จิจิก  ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  แมน้ําตรัง 
หมูที่ 7   บานหารไมมัด    
       อาณาเขต   ทิศเหนือ         ติดตอกับ หมูที่  4  บานหัวควน  ตําบลนาวง 
   ทิศใต             ติดตอกับ หมูที่  6  บานปากอ ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันตก     ติดตอกับ  หมูที่ 3  บานหนองยายฝาย ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  บานทุงตอ  ตําบลทุงตอ   
 
หมูที่ 8   บานหนองเนียงแตก    
       อาณาเขต   ทิศเหนือ         ติดตอกับ หมูที่  1  บานหนองหมอ  ตําบลนาวง 

ทิศใต            ติดตอกับ หมูที่  7  ตําบลทาสะบา  และหมูที่ 20            
                   ตําบลวังวิเศษ 

   ทิศตะวันตก     ติดตอกับ  หมูที่ 2  บานไสบอ ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  หมูที่ 11  ตําบลทาสะบา อําเภอวังวิเศษ  
หมูที่ 9   บานสะพานนาคบุตร    
       อาณาเขต   ทิศเหนือ         ติดตอกับ   เขตเทศบาลตําบลนาวง   ตําบลนาวง 

ทิศใต             ติดตอกับ หมูที่  5 บานทายทุง ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันตก     ติดตอกับ  หมูที่ 2  ตําบลบางกุง 
   ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  หมูที่ 3  ตําบลนาวง                                   
                                              และเขตเทศบาลตําบลนาวง  
หมูที่ 10 บานควนขี้เสียด    
        อาณาเขต   ทิศเหนือ         ติดตอกับ  หมูที่  2 บานไสบอ  หมูที่  5 บานทายทุง  
                                              ตําบลนาวง 

ทิศใต             ติดตอกับ  หมูที่  1  บานหนองหมอ ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันตก      ติดตอกับ  หมูที่ 2  บานไสบอ  ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันออก    ติดตอกับ  หมูที่  5  บานทายทุง  ตําบลนาวง                               
                                               และเขตเทศบาลตําบลนาวง  
หมูที่ 11 บานหนองหนักทอง    
        อาณาเขต   ทิศเหนือ         ติดตอกับ  หมูที่  6 บานปากอ  ตําบลนาวง 

ทิศใต             ติดตอกับ  หมูที่  11  บานสายไฟ ตําบลทาสะบา  
                    อําเภอวังวิเศษ 



   ทิศตะวันตก      ติดตอกับ  หมูที่ 1  บานหนองหมอ  ตําบลนาวง 
   ทิศตะวันออก    ติดตอกับ  หมูที่  5  บานทายทุง  ตําบลนาวง                               
                                              และเขตเทศบาลตําบลนาวง  

7.2 ขอมูลดานการเกษตร   

     หมูที่ 1   

- ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา)  

 นอกเขตชลประทาน  จํานวน  9  ครัวเรือน/  21 ไร   

 ผลผลิตเฉลี่ย  800   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,200 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,000 บาท/ไร 

- ประเภทของการทําการเกษตร(ทําสวน) 

 ยางพารา  จํานวน  250  ครัวเรือน /2,763 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  600   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,000 บาท/ไร 

หมูที่ 2 

- ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา)  

 ในเขตชลประทาน  จํานวน  12  ครัวเรือน/100 ไร   

 ผลผลิตเฉลี่ย  8500   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,000 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,500 บาท/ไร 

- ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 

 ยางพารา  จํานวน  235  ครัวเรือน /2,540 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  600   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  7,350 บาท/ไร 

 ปาลมน้ํามัน  จํานวน  50  ครัวเรือน /500 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  2,400   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,600 บาท/ไร 

 ผลไม   5 ครัวเรือน/ 10 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย 300   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  3,000 บาท/ไร 



 

 

 

หมูที่ 3 

- ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา)  

 นอกเขตชลประทาน  จํานวน 3  ครัวเรือน/20 ไร   

 ผลผลิตเฉลี่ย  700   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,400 บาท/ไร 

- ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 

 ยางพารา  จํานวน  136  ครัวเรือน/1,944 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  600   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,000 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,000 บาท/ไร 

 ปาลมน้ํามัน  จํานวน  15  ครัวเรือน /120 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  2,400   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,600 บาท/ไร 

หมูที่ 4 

- ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 

 ยางพารา  จํานวน  80  ครัวเรือน/2,146 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  700   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,000 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,500 บาท/ไร 

 ปาลมน้ํามัน  จํานวน  7  ครัวเรือน /122 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  2,400   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,600 บาท/ไร     

หมูที่ 5 

- ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา)  

 นอกเขตชลประทาน  จํานวน 8  ครัวเรือน/43 ไร   

 ผลผลิตเฉลี่ย  800   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,000 บาท/ไร 



 

 

 

 

- ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 

 ยางพารา  จํานวน  136  ครัวเรือน/1,777 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  600   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,000 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,000 บาท/ไร 

 ปาลมน้ํามัน  จํานวน  31  ครัวเรือน /160 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  2,400   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,600 บาท/ไร 

   หมูที ่6 
- ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา)  

 นอกเขตชลประทาน  จํานวน 2  ครัวเรือน/5 ไร   

 ผลผลิตเฉลี่ย  600   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  7,200 บาท/ไร 

- ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 

 ยางพารา  จํานวน  192  ครัวเรือน/2,404 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  600 กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  7,350 บาท/ไร 

 ปาลมน้ํามัน  จํานวน  18  ครัวเรือน /141 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  2,400   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,600 บาท/ไร 

 ปลูกผัก จํานวน  2  ครัวเรือน /8 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  2,000   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,000 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  1,000 บาท/ไร 

 



 

 

 

 

หมูที่ 7 

- ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 

 ยางพารา  จํานวน  18  ครัวเรือน/410 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  600 กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  7,350 บาท/ไร 

 ปาลมน้ํามัน  จํานวน  7  ครัวเรือน /40 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  2,400   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,600 บาท/ไร 

หมูที่ 8 

- ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 

 ยางพารา  จํานวน  120  ครัวเรือน/3,400 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  600 กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  7,350 บาท/ไร 

 ปาลมน้ํามัน  จํานวน  20  ครัวเรือน /200 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  2,400   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,600 บาท/ไร 

 หมูที ่10 

 ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 

 ยางพารา  จํานวน  80  ครัวเรือน/1,376ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  600 กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  7,350 บาท/ไร 

 ปาลมน้ํามัน  จํานวน  18  ครัวเรือน /133 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  2,400   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,600 บาท/ไร 



 ผลไม  จํานวน  1  ครัวเรือน /1 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  200   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  2,000 บาท/ไร 

หมูที่ 11 
                                  -ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 

 ยางพารา  จํานวน  67  ครัวเรือน/79ไร 
 ผลผลิตเฉลี่ย  600 กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,000 บาท/ไร 

 ปาลมน้ํามัน  จํานวน  29  ครัวเรือน /497 ไร 

 ผลผลิตเฉลี่ย  2,400   กก./ไร   

 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,500 บาท/ไร 

 ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,600 บาท/ไร 

7.3  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

     แหลงน้ําธรรมชาติ 

          - แมน้ํา                                จํานวน        1       แหง 

           - ลําน้ํา,หวย     จํานวน 8 แหง 

           - คลอง    จํานวน 5 สาย 

   - หนอง    จํานวน       16       แหง 

   - เหมือง    จํานวน         1       แหง 

                      แหลงน้ําที่สรางข้ึน 

           - บอน้ําตื้น         จํานวน  799  แหง 

          - บอบาดาล    จํานวน    23 แหง 

           - ชลประทาน    จํานวน     1 แหง 

           - อางเก็บน้ํา    จํานวน     - แหง 

           - ฝาย     จํานวน     - แหง 

           - สระเก็บนํ้า    จํานวน            11     แหง 

           - ประปา    จํานวน    8 แหง 
 



 

 

 

 

 แหลงน้ําทางการเกษตร (ปริมาณน้ําฝน) 

 
 

ชื่อหมูบาน 

แหลงน้ําทางการเกษตร (ปริมาณน้ําฝน) 
อบต.นาวง  อ.หวยยอด  จ.ตรัง 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 
(หมูบาน) (หมูบาน) 

บานหนองหมอ   
บานไสบอ   
บานหนองยายฝาย   
บานหัวควน   
บานทายทุง   
บานปากอ   
บานหารไมมัด   
บานหนองเนียงแตก   
บานสะพานนาคบุตร   
บานควนขี้เสียด   
บานหนองหนักทอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน  น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

    แหลงน้ํา  น้ําดื่ม น้ําใช 
- บอขุดสวนตัว   จํานวน     102  บอ  ใชการได  97  บอ 
- น้ําประปาเพียงพอตลอดป   จํานวน 192  ครัวเรือน 

                          น้ําเพื่อการเกษตร 
- แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญในหมูบานไดแก 

1. หนองหมอ 
         2. หนองจิก 
         3. สระโรงเรียนบานหนองหมอ 

หมูที่  2  บานไสบอ    
    แหลงน้ํา น้ําดื่ม น้ําใช 

- บอขุด บอน้ําตื่น สวนตัว   จํานวน     168  บอ  ใชการได  168  บอ 
- บอบาดาลสาธารณะ    จํานวน  5   บอ   ใชการได  4  บอ 
- น้ําประปาเพียงพอตลอดป จํานวน  72  ครัวเรือน 
- น้ําชลประทาน  1   แหง 

                          น้ําเพื่อการเกษตร 
- แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญในหมูบานไดแก 

1. เขาลําเพ็ง 
         2. สระน้ําชลประทาน 
         3. สระโรงเรียนบานไสบอ 

หมูที่  3    บานหนองยายฝาย    
     แหลงน้ํา น้ําดื่ม น้ําใช 

- บอขุดสวนตัว   จํานวน     114  บอ  ใชการได  114  บอ 
- น้ําประปาเพียงพอตลอดป จํานวน 143  ครัวเรือน  ไมพอ   -  ครัวเรือน 

                          น้ําเพื่อการเกษตร 
- แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญในหมูบานไดแก หนองยายฝาย  

หมูที่  4  บานหัวควน    
     แหลงน้ํา  น้ําดื่ม น้ําใช 

- บอขุด บอน้ําตื่น สวนตัว   จํานวน    24  บอ  ใชการได  24  บอ 
- น้ําประปาเพียงพอตลอดป จํานวน  49  ครัวเรือน 

                          น้ําเพื่อการเกษตร 



- แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญในหมูบานไดแก  แมน้ําตรัง 
 
 
 
 

 
หมูที่  5  บานทายทุง   

     แหลงน้ํา  น้ําดื่ม น้ําใช 
- บอขุด บอน้ําสวนตัว   จํานวน     90  บอ  ใชการได   85  บอ 
- น้ําบาดาลใชการได  จํานวน  1 บอ 
- น้ําประปาเพียงพอตลอดป จํานวน  100  ครัวเรือน 

                          น้ําเพื่อการเกษตร 
- แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญในหมูบานไดแก สระบัว  หนองหัวปรํา 

 
     หมูที่  6  บานปากอ   
     แหลงน้ํา  น้ําดื่ม น้ําใช 

- บอขุดสวนตัว   จํานวน     89  บอ  ใชการได   89  บอ 
- น้ําบาดาลใชการได  จํานวน  1 บอ 
- น้ําประปาเพียงพอตลอดป จํานวน  100  ครัวเรือน 

                          น้ําเพื่อการเกษตร 
- แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญในหมูบานไดแก  สระบัว หนองหัวปรํา 

     หมูที่  7  บานหารไมมัด  
     แหลงน้ํา  น้ําดื่ม น้ําใช 

- บอขุดสวนตัว   จํานวน     19  บอ  ใชการได   19  บอ 
- บอบาดาลสาธารณะ 22  บอ  ใชได   -   บอ 
- น้ําประปาเพียงพอตลอดป จํานวน  22  ครัวเรือน 

                          น้ําเพื่อการเกษตร 
- แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญในหมูบานไดแก   แมน้ําตรัง 

     หมูที่  8  บานหนองเนียงแตก 
     แหลงน้ํา  น้ําดื่ม น้ําใช 

- บอขุดสวนตัว   จํานวน     90  บอ  ใชการได  80  บอ 
- บอบาดาลสาธารณะ 7  บอ ใชได   7   ใชการได  7 บอ 
- บอบาดาลสวนตัว  3  บอ  ใชการได  3  บอ 
- น้ําประปาเพียงพอตลอดป จํานวน  40  ครัวเรือน 

                          น้ําเพื่อการเกษตร 
- แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญในหมูบานไดแก สระน้ําหนองเนียงแตก และ สระน้ําหวย

เคี่ยม 
 
 



 
 
 
 
 
 

     หมูที่  10  บานควนขี้เสียด 
     แหลงน้ํา  น้ําดื่ม น้ําใช 

- บอขุดสวนตัว   จํานวน     61  บอ  ใชการได  47  บอ 
- บอบาดาลสาธารณะ 4  บอ    ใชการได  4 บอ 
- บอบาดาลสวนตัว  3  บอ  ใชการได  3  บอ 
- น้ําประปาเพียงพอตลอดป จํานวน  61  ครัวเรือน 

                          น้ําเพื่อการเกษตร 
- แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญในหมูบานไดแก สระน้ําหวยหรั่ง 

 
     หมูที่ 11 บานหนองหนักทอง   
     แหลงน้ํา  น้ําดื่ม น้ําใช 

- บอขุดสวนตัว   จํานวน   100  บอ  ใชการได  76  บอ 
- น้ําประปาเพียงพอตลอดป   จํานวน  89  ครัวเรือน 

                          น้ําเพื่อการเกษตร 
- แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญในหมูบานไดแก    สระน้ํา  

     
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ 90 ในเขตองคการบริหาร
สวนตํานาวง  มีวัด , สํานักสง  ศาลเจา   ดังนี้      

                                  - วัด/สํานักสงฆ   จํานวน  1  แหง   คือวัดหูแกง  หมูที่  4  
                                  - ศาลเจา          จํานวน   6  แหง 
                8.2  ประเพณีและงานประจําป   
                               - การจัดงานวันผูสูงอายุ  (เมษายน ของทุกป)   
                                - มีจัดกิจกรรมอนุรักษประเพณีทองถิ่น โดยการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ 
                8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

- หัตกรรมผาทอ 
   - จักรสานไมไผ , เตย , คลา 
   - วัฒนธรรมพืน้บานกลองยาว 
   - การเย็บจากใบสาคู 
                8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก    

- หัตกรรมผาทอ หมูที่ 2 บานไสบอ 
   - จักรสานใยสังเคราะห  หมูที่ 3  บานหนองยายฝาย 



   - ผลิตภัณฑประติมากรรม หมูที่ 5 บานทายทุง 
   -  ผลิตภัณฑจากยางพารา หมูที่ 1 บานหนองหมอ  
   -  ผลิตภัณฑไมดอกไมประดิษฐ หมูที่ 7 บานหารไมมัด 
 
 
 
 9.   ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1  น้ํา 
-มีแมน้ําไหลผาน 1 สาย คือ แมน้ําตรัง 

                9.2  ปาไม 
                             -มีทรัพยากรปาไมใชเปนสถานที่พักผอน ไดแก เขาลําเพ็งหมูที่ 2 ปาชุมชนวัดหูแกง 
                               และ โบราณสถานถ้ําเขาโพธิ์โทน 
                9.3 ภูเขา  
                               -ภูเขาขาด  หมูที่ 4 ตํานาวง 
                               -ควนขวาง  หมูที่  2  ตําบลนาวง 

 
                9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
                               -มีทรัพยากรปาไมใชเปนสถานที่พักผอน ไดแก เขาลําเพ็งหมูที่ 2  ปาชุมชนวัดหูแกงและ

โบราณสถานถ้ําเขาโพธิ์โทน  เปนแหลงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  ปาไม ไดรับการอนุรักษ  รักษาไวอยางดี  มีการเฝา

ระวัง ไมใหราษฎรบุกรุก หรือทําลาย 

                                -มีแมน้ําไหลผาน 1 สาย คือ แมน้ําตรัง  น้ํามีใชตลอดป   

 10 อื่น ๆ (ถามีระบุดวย) 
               10.1  มวลชนจัดตั้ง 
                                 -กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต                                    จํานวน   11  กลุม 
                                  -สหกรณกองทุนสวนยาง(โรงรม) หมูที่ 11                    จํานวน    1   แหง 
                                  -กลุมเกษตรกรทําสวนยางตําบลนาวง หมูที่ 2                จํานวน    1   แหง 
                                  -กลุมทําเครื่องแกง หมูที่ 1                                      จํานวน    1   กลุม 

     10.2   การรวมกลุมของประชาชน  จํานวนกลุมทุกประเภท  แยกเปน                              
                       -กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต                                    จํานวน   11   หมูบาน 

               -กองทุนเงินลาน ภายในหมูบาน                                จํานวน   11    หมูบาน 
       -กลุมอาชีพ                                            จํานวน     7    กลุม 

                10.3   กิจกรรมตําบลนาวง          
               - การแขงขันกีฬาตําบลนาวง 
                - การจัดงานวันผูสูงอายุ 
               
 
 



 

 

บทท่ี 3 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 
ความหมายมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคการจะนํามาใชในการบริหารงาน
บุคคล เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช
รวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว การมอบหมายหนาที่
และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและนาเชื่อถือ 
เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงานใน
สวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไวถือเปนสิ่งที่ทาทายที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมายการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตองมากขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือนําไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการไดรวมกันกําหนดไวเพื่อคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคการ 
  มาตรฐานการปฏบิัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจที่สําคัญ
ยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองคการ เนื่องจากเปนปจจัยที่มีสวนทําใหการพัฒนาองคการบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่วางไว การบริหารบุคคลเปนกระบวนการที่เกี่ยวของตัวกับตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแตการสรรหา
บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน 
ทั้งนี้เพ่ือใหองคการไดคนดีมีความรูความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องคการจะไดบุคคลที่มี
คุณสมบัติดังกลาวมาปฏิบัติงานนั้น จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) ขึ้นมาใชในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะเปนขอมูลที่องคการนําไปใชในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพนจากงานโดยทั่วไปแลว การที่จะทําใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือไดนั้น องคการมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหนึ่งขึ้นมา
ใชในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ตองใชก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) ทั้งนี้เพื่อใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการ
ตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนหลักเกณฑที่ชัดเจนกอนแลว เมื่อดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องคการไดกําหนดไว 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวา
เปนเกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปน
ลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
กําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดาน ดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจายหรือพฤติกรรมของ



ผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจ
ออกมาในรูปของคุณภาพองคการ จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ 
 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน 
  2. เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการองคการ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปน
เครือ่งมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองคการ
อยางมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ เพื่อใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัยเพื่อการบรรลุขอกําหนดที่
สําคัญของกระบวนการ 

ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ 
การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได 
  2. ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งทําใหเราเกิดความมุงมั่นไปสูมาตรฐาน
ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทายผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม 
ผูปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
  3. ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มีคุณภาพ
จะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
และพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพิ่ม
ผลผลิต 
  4. ดานการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุม การ
ปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายขึ้น ชวยใหสามารถดําเนินงานตาม
แผนงายขึ้นและควบคุมงานไดดีขึ้น 
  5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบ ผล
การปฏิบัติงานที่ทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินไดดี
ขึ้น 

ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
  1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบดวย 



  2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนงนั้น ไม
วาจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ตั้งไวตองไมขัดกับนโยบาย 
หลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ 
  
               
                 3. ประชุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงานใน
ตําแหนงนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน 
  4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว 
  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว 
  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑที่องคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดยละเอียด ดังนี ้
  1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใช
เวลาปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติได 
  2. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด โดยสวนใหญ
มักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือได ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร 
  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย
คุณภาพหรือปริมาณ แตเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ 
  ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยให
ผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณของ
องคการและขวัญกําลังใจของเพื่อนรวมงานอยางไรก็ตาม เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับ
ตําแหนงงานตาง ๆ ในองคการมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐานที่ผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถยอมรับได
โดยทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติไดตามที่กําหนดไว ลักษณะงานที่กําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นตหรือหนวยอื่น 
ๆ ที่สามารถวัดไดมีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน และสุดทาย
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงาน
ไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่หนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมหรื
อนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมาใชปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบลมีสภาตําบลอยูในระดับสูงสุดเปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กรรมการบริหารของนายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลและมี
พนักงานประจําที่เปนขาราชการสวนทองถิ่นเปนผูทํางานประจําวันโดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนหัวหนา
งานบริหารภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตาง ๆ ไดเทาที่จําเปนตามภาระหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลแตละแหงเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอยู เชน 
 

 - สํานักปลัด 
         - สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

- กองคลัง  
- กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

  

 

 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน) 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคดี 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานกิจการสภา 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) 

 

- งานการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง  ระดับตน) 

- งานกอสราง 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
- งานประสานสาธารณูปโภค 
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน ) 

- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ  
  วัฒนธรรม 
- งานสงเสริมการทองเที่ยวและ    
  กิจการกีฬา 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง) 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับตน) 



 

สํานักปลัด 
 มีภาระหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางขอบัญญัติและ

ขอบังคับตําบล การประชุมสภา การจัดทําระเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางการเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ขอพิพาทตาง ๆ งาน
สงเสริมการเกษตร การทองเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การใหคําปรึกษาในหนาที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง การบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด การดําเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตตาง ๆ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล
ใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล รวมถึงปฏิบัติหนาที่
อื่นท่ีเกี่ยวของโดยแบงงานหลักภายในออกเปน 7 งาน คือ 

1. งานบริหารทั่วไป มีหนาที่ความผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานสารบรรณ 
 - งานตรวจสอบภายใน 
 - งานบริหารงานบุคคล 
 - งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
 - งานประชาสัมพันธ 
 - งานอาคารสถานที่ 
 - งานรักษาความสงบเรียบรอย 
 - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี 
 - งานเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ 
 - รายงานการประชุมสภา อบต. 
 - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภา อบต. 
 - รายงานประชุมพลังมวลชนอื่น ๆ 
 - งานอํานวยการและประสานราชการ 
 - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. 
 - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 
 - งานขอมูลการเลือกตั้ง 
 - งานชุมชนสัมพันธ 
 - งานสงเสริมและสนับสนุนความรูและวิชาการแกสมาชิกสภา อบต. 
 - งานคุมครองและบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ 
 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
2. งานนโยบายและแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 - งานวิชาการ 
 - งานงบประมาณ 
 - งานขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 - งานประชาสัมพันธขององคกร 



 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
 - งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ 
 - งานโครงการอินเตอรเน็ตตําบล 
 - งานประสานโครงการฝกอบรม 
 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
3. งานกฎหมายและคดี มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานกฎหมายและคดี 
 - งานนิติกรรมและสัญญาตาง ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
 - งานการดําเนินการทางคดี และศาลปกครอง 
 - งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ 
 - งานระเบียบการคลัง 
 - งานวินิจฉัยปญหากฎหมาย 
 - งานขอบัญญัติและระเบียบขององคการบริหารสวนตําบลตากแดด 
 - งานใหคําปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกเยาวชน 
 - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยราชการ 
 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
 
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานอํานวยการ 
 - งานปองกันสาธารณภัย 
 - งานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรผูประสบภัย 
 - งานกูภัย 
5. งานกิจการสภา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ 
 - รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภา อบต. 
 - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. 
 - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 - งานสงเสริมและสนับสนุนความรูและวิชาการแกสมาชิกสภา อบต. 
 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
6. งานบริหารงานบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 -  งานการวางแผนอัตรากําลังคน 
 - งานการสรรหาบุคลากร 
 - งานการเลื่อนตําแหนง/แตงตั้ง 
 - งานการพัฒนาบุคลากร 
 - งานระบบสวัสดิการ 
 - งานระบบจริยธรรมและวินัย 
 
 



7. งานสวัสดิการสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานสวัสดิการสังคม 
 - งานสังคมสงเคราะห 
 - งานพัฒนาชุมชน 
 - งานพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน 
 - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
 - งานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน 
 - งานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
 
กองคลัง 
 มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การ

หักภาษีเงินไดและนําสงภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตางๆ การรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน งานขออนุญาตเบิกตัดปและขอขยายเวลาเบิกจายเงิน งานจัดทํางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพยสิน 
หนี้สิน งบโครง เงินสะสม งานจัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได - รายจาย งานจัดเก็บรายไดและ
พัฒนารายได การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน งานจัดทํา/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินใน
กิจการประปาองคการบริหารสวนตําบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย โดยแบงงานหลักภายใน
ออกเปน 4 งาน ประกอบดวย 

1. งานการเงินและบัญชี มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานรับเงินและเบิกจายเงิน 
 - งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
 - งานเก็บรักษาเงิน 
 - งานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจาย ประจําป 
 - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงิน 
 - งานการบัญชี 
 - งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน 
 - งานงบการเงินและงบทดลอง 
 - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี 
 - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของสวนราชการและบัญชีรายไดแผนดิน 
 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได มีหนาทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชาและรายไดอ่ืน ๆ 
 - งานพัฒนาปรับปรุงรายได งานควบคุมกิจการคาและคาประกัน 
 - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
 - งานออกหมายเรียกและหนังสือพบกิจการคา 
 - งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
 - งานการนําสงเงินรายได 
 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
 



3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษ ี
 - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซม 
             และการบํารุงรักษา) 
 - งานการจัดทําบัญชีและทะเบียนพัสดุ 
 - งานการเก็บเอกสารสําคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เก่ียวของกับพัสดุ 
 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
 
กองชาง 
 มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบการจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การ

จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานกอสราง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งาน
แผนงานดานวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุม
การบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ 
อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมายโดยมีการแบงงานหลักภายในประกอบดวย  
 1. งานกอสราง มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานกอสรางและบูรณาการ 

  - งานกอสรางและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ํา และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ 

  - งานกอสรางและบูรณะโครงการพิเศษ 

  - งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม 

  - งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

  - งานควบคุมการกอสรางถนน สะพาน รางระบายน้ํา และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ 

  - งานธุรการประจําสวนโยธา 

  - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

  - งานจัดทําบันทึกขอมูลทางดานการกอสราง 

  - งานอื่นๆท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
  - งานวิศวกรรม 
  - งานประเมินราคา 
  - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
  - งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
  - งานออกแบบ  
 3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  - งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
  - งานระบายน้ํา 
  - งานจัดตกแตงสถานที่  
 



 
 4. งานผังเมือง มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
  - งานสํารวจและแผนที่ 
  - งานวางผังพัฒนาเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
  - งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง 
  - งานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                   มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะหวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตําราเรียนการวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการสงเสริมการศึกษาการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เก่ียวกับ การศึกษา สงเสริมการวิจัยการ
วางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลสถิติการศึกษาเพื่อนําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 
และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพรการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เก่ียวของ และแบงงาน
หลักภายในออกเปน 2 งานดังนี้ คือ 

1. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ  วัฒนธรรม 
 งานสงเสริมสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน 

-  งานสงเสริมและสนับสนุน และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-  งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม 

-  งานสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น 

-  งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา  

-  งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน 

-  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

 
           2.  งานสงเสริมการทองเที่ยวและกิจการกีฬา 
      -  งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการทองเที่ยว 
      -  งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
      -  งานสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาการกีฬา 
      -  งานบริหารโครงการฝกสอน ฝกซอม และการแขงขัน 
                   กีฬาระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
      -  งานจัดหา ดูแลวัสดุ ควบคุมและใหบริการอุปกรณกีฬา 
      -  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 
 
 

 



การปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก 
กระบวนงาน : การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาวง 

แนวทางระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการวางแผนพัฒนาโดยใหองคการบริหารสวนตําบลตอง
มีการปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล 3 ปเปนประจําทุกปซึ่งการปรับปรุงแผนจะตองนําขอมูลที่ไดจากการจัดประชุม
ประชาคมหมูบานประชาคมตําบลปญหาความตองการทองถิ่นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 นโยบายของผูบริหารทองถิ่นเพื่อนํามาเปรียบเทียบและใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนตําบล 
  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ  องคการบริหารสวนตําบลตากแดดไดทําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
แผนพัฒนาตําบล 3 ปเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลเขาเขนและเปนเครื่องมือของผูบริหารในการวางกรอบการทํางาน
การพัฒนาตําบลตอไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
    “แผนพัฒนาสามป”คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด 

แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา

ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดยมีหลักคิดวา “ภายในยุทธศาสตรการ

พัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/

กิจกรรมไดมากวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม” เพื่อที่จะนํามาดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ 

ซึ่งมีผลตอวัตถุประสงคและเปาหมาย  ซึ่งนําไปสูจุดมุงหมายในการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนสามป 
1.  เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกนัระหวางแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาและการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
2.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถ 

สนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  เปนการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ใหมีความพรอมที่จะ 

บรรจุในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปหรือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ซึ่งสามารถปฏิบัติไดทันที
เมื่อมีงบประมาณหรือไดรับงบประมาณ 

4.  เพื่อใหมีความแนนอนของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในแตละปงบ 
ประมาณ  ซึ่งประชาชนไดรับรู  ตรวจสอบได          
 
 
 
 



• แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ 

• นโยบายของรฐับาล/ 

 แผนการบรหิารราชการ 

 แผ่นดิน 

• ยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั/ 

  จงัหวดั/อาํเภอ 

• นโยบายผูบ้รหิารทอ้งถิ�น 

• ภารกจิตามอาํนาจหนา้ที� 

• ปญัหาความตอ้งการ 

ของประชาชน/แผนชุมชน 

• ขอ้มลู 

โครงการ 

กจิกรรม 

วสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ 

จุดมุ่งหมาย 

ยุทธศาสตร ์

แนวทางการพฒันา 

หมวด 

รายจา่ยต่างๆ 

แผนการ 

ดําเนินงาน 

(ปฏทินิ 

การทาํงาน) 

ปจัจยันําเขา้ แผน 

  ยทุธศาสตร ์

งบประมาณ 

รายจ่ายอปท. 

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  2. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณ
รายจายประจําป 
  3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา 
  4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย
ประจําป 
สรุปความเชื่อมโยง 
แผนพัฒนาระดับตางๆ กับ แผนพัฒนาทองถิ่น และงบประมาณทองถิ่น 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 

   พฒันาสามปี 



ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 

1.  ประชาคมหมูบาน 

 

2.  รวบรวมนําขอมูลปญหา/ความตองการ/โครงการจากากรประชาคมหมูบานเพื่อประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 
3.  ประชาคมระดับตําบล 

 

4.  เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบ 
 
 
 

5.  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 

6.  รายงานอําเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

7.  ประกาศใหทราบเปนแผนพัฒนาตําบล 
 

8.  ฝายบริหาร  และเจาหนาที่งบประมาณจัดทําเปนขอบัญญัติ 

9.  เสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบ 

10.  นายอําเภออนุมัติ 

11.  นายกองคการบริหารสวนตําบลลงนามประกาศเปนขอบัญญัติ 

12.  ฝายบริหารจัดการบริหารโครงการ 

-จัดทําเอง 
- สนับสนุนงบประมาณ 

 

13. ประชาชนติดตามโครงการตาง ๆ  

-  ตรวจสอบงบประมาณ 

-  เสนอโครงการ 
 

บทท่ี  4  ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก 
ตามเอกสารแนบทาย 


