
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำน ำ 
 
 

องค ์กำรบรหิำรสว่นต ำบล เป็นหน่วยงำนของรัฐที์ม่ีภำรกิจสง่เสริมทอ้งถ่ินใหม้์ีควำมเข์้มแข์ งในท ์ก์
ด้ำน เพื่อสำมำรถตอบสนองเจตนำรมณ ์ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งเป็นภำรกิจทีม่์ีควำมหลำกหลำยและ์
ครอบคล ์มกำรด ำเนินกำรในหลำยด้ำน โดยเฉพำะกำรบริหำรทรัพยำกรบ ์คคล เป็นอ์ีกดำ้นหน์ึ่งทีจ่ะขำดกำรพ์ัฒนำ์
ไม์่ได้ และถ์ือเป็นกลไกสำคัญในกำรผล์ักดันย ทธศำสตร และพ์ันธกิจให้ประสบควำมส ำเร์ จ และถือเป็นปจัจ์ัยสำคัญที่์
จะทำให้ภำรกิจขององค กรปกครองส่วนท์้องถ่ินสำเร จละล่วงไปได์้ด้วยด ีตำมว์ัตถ ประสงค ท์ี่วำงไว้ 

เพ์ื่อให้กำรบริหำรทร์ัพยำกรบ ์คคลเป์ นไปอย่ำงมีระบบและต่อเนื่อง องค กำรบริหำรส์่วนต ำบลบ้ำน
แมด์ได้จัดท ำแผนกลย ทธ กำรบร์ิหำรทรัพยำกรบ คคลขององค กำรบร์ิหำรส์่วนต ำบลบ้ำนแมดข้ึน โดยได้ด ำเนินกำร
ตำมกรอบ์มำตรฐำนควำมสำเร์ จ ๕์ด้ำน ที่สำนักงำน ก.พ. ก ำหนด ได์้แก่ 

๑.  ควำมสอดคล์้องเชิงกลย ทธ  
๒.  ประสิทธิภำพของกำรบรหิำรทรัพยำกรบ ์คคล 
๓.  ประสิทธิผลของกำรบรหิำรทร์ัพยำกรบ ์คคล 
๔.  ควำมพร์้อมรับผิดชอบด์้ำนกำรบร์ิหำรทรัพยำกรบ ์คคล 
๕. ค ณภำพช์ีว์ิตและควำมสมด ลระหว์่ำงชีว์ิตกับกำรทำงำน์ และหล์ักเกณฑ ์กำรพ์ัฒนำค ณภำพกำร์

บริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ์กบัวิส์ัยทัศน  พันธกิจ 
ดังนั้น เพ์ื่อให้องค กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแมด มีแผนกลย ทธ กำรบร์ิหำรงำนทร์ัพยำกรบ ์คคลที่

สำมำรถตอบสนองทิศทำงกำรบริหำรงำนของกรมส่งเสร์ิมกำรปกครองท์้องถ่ินได์้อย่ำงเหมำะสมและม์ีประสิทธ์ิภำพ์จ์ึง
ได้์ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลย์ ทธ ์กำรบริหำรทรัพยำกรบ คคล โดยม ่งเน้นใหผ้์ ้มีส่วนเกี่ยวข์้องก์ับกำรบรหิำรทร์ัพยำกร์
บ คคลได์้มีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำงและประเด นย ์ทธศำสตร์ ในกำรพ์ัฒนำระบบกำรบร์ิหำรทรัพยำกรบ ์คคล 

องค ์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบ้ำนแมด จะน ำแผนกลย ทธ ์กำรบริหำรทรัพยำกรบ ์คคลที์่ได้รับกำรจัดทำ 
เพื่อเป้ำหมำยสำคัญในกำรผลักด์ัน พ์ัฒนำทรัพยำกรบ คคลเพื์่อเป็นองค กำรบริหำรส์่วนต ำบลที่มสีมรรถนะส งในกำร์
ส่งเสรมิทอ้งถ่ิน ให้เป็นกลไกในกำรพ์ัฒนำต ำบลอย่ำงยั์ง่ยืน 

 
 
 
 

คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมร ์้ในองค ์กร (KM) ์์์์์์
องค ์กำรบรหิำรสว่นตำบลบ้ำนแมด 



สารบัญ 
 
 

นโยบายและกลยทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564-2566 
สว่นท่ี ๑ บทท ั่วไป 
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นโยบายและกลยทุธ ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องคก์ารบรหิารส่วนตำบลบ้านแมด 

(พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) 
 

ส่วนท่ี ๑ บทท ั่วไป 
นโยบำยและกลย ์ทธด์้ำนกำรบร์ิหำรและพ์ัฒนำทร์ัพยำกรบ ์คคล์ เหมำะสมก์ับสภำวะเศรษฐก์ิจ์

สังคม และควำมก์้ำวหน้ำทำงเทคโนโลย์ีดว้ยควำมร่วมม์ือและกำรมสี่วนร่วมจำกท์ กภำคส่วนเพื่อให์้กำรด ำเน์ินงำนของ์
องค กำรบริหำรส์่วนต ำบลบ้ำนแมดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธ์ิภำพ์สำมำรถบรรล พันธกิจตำมท์ี่ก ำหนดไว้ 

 

๑.๑ ว ิสัยทัศน ์ 
 

“ เป็นองค์กรมุง่สูก่ารพฒันาแบบบรูณาการ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชุมชนมีส่วนร่วม ” 

 
                                                  พันธกิจ (mission) 
1. พัฒนำระบบสำธำรณ ปโภคที่ได้มำตรฐำน 
2. พัฒนำกำรประกอบอำชีพแก่ประชำชน 
3. พัฒนำค ณภำพชีวิตและสังคม 
4. จัดให้มบี ำร งรักษำสิ่งแวดล้อม 
5. จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและโปรง่ใส 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์เป้าประสงค์เพ่ือการพัฒนา 
     1. ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน์สำธำรณ ปโภคที่ได้มำตรฐำน์เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
     2. ประชำชนมีรำยได้์ลดรำยจ่ำย์พึ่งพำตนเองตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
     3. ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ์ช่องทำงข่ำวสำร์ใหป้ระชำชนใฝ่เรียนร ร้ับข่ำวสำรอย่ำงรวดเร ว์มีส่วนร่วมในกำรพฒันำ
ท้องถ่ิน 
     4. สืบทอดและอน รักษ ประเภณีท้องถ่ินจำกร ่นส ่ร ่น์คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
     5. ช มชนมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย์ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน 
     6. ประชำชนมีค ณภำพชีวิตที่ดีตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน 
     7. อน รักษ ทรัพยำกรธรรมชำติ์จัดกำรสิ่งแวดล้อม์ไม่ให้เกิดมลพิษอย่ำงเป็นร ปธรรม 
     8. มีกำรบรหิำรจัดกำรที่ดี์โปรง่ใส์และตรวจสอบได้ 



๑.๓ เป้าหมายหล ัก 
๑) เพ์ื่อดำเนินกำรสำรวจ ข้อม ลสภำพทั่วไป โครงสร้ำงพ์ื้นฐำน เศรษฐกิจ สังคม ทร์ัพยำกรธรรมชำติ์

และสิง่แวดล์้อม กำรเม์ือง กำรบร์ิหำร กำรประเมินผลท์้องถ่ิน เพื่อนำข์้อม ลมำวิเครำะห ์และจัดท ำนโยบำยและกลย ทธ 
ในกำรบริหำรและพ์ัฒนำทรัพยำกรบ ์คคล 

๒) เพ์ื่อให้มีกำรวำงแผนกำรใช์้นโยบำยและกลย ทธ ในกำรบริหำรและพ์ัฒนำทรัพยำกรบ คคล โดย์
พ์ิจำรณำวำงมำตรกำรและกลย ทธ ให์้สอดคล์้องก์ับแผนพฒันำต ำบลและแผนปฏ์ิบัตกิำรขององค กำรบรหิำรส์่วนต ำบล 

๓) เพ์ื่อให้มีกำรวำงแผนกำรพฒันำทรพัยำกรบ คคลให์้มปีระสิทธ์ิภำพและสอดคล้องกบัศักยภำพของ 
องค ์กร 

 
 
๔) เพ์ื่อให้มีกลไกติดตำมและประเม์ินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลย ทธ ในกำรบริหำรและ 

พ์ัฒนำทร์ัพยำกรบ ์คคล 



สว่นท่ี ๒ สถานภาพและสภาพแวดล้อม 
 

ต ำบลบ้ำนแมด์“บ้ำนแมด” ลักษณะภ มิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นทีร่ำบมลี ำห้วยไหลผ่ำน์คือ์ห้วยแถลง์ห้วย
แท่น์ห้วยขำม์และห้วยโดด์อย ่ห่ำงจำกจังหวัดอ บลรำชธำนีไปทำงทิศใต้ประมำณ์78 กิโลเมตร์อย ่ห่ำงจำกอ ำเภอ
บ ณฑริกไปทำงทิศเหนอื์ประมำณ์15 กิโลเมตร์ต ำบลบ้ำนแมด์แต่ก่อนเป็นหม ่บ้ำนหนึ่งซึ่งข้ึนกบัต ำบลคอแลนก่อน
แยกออกมำเป็น์ต ำบลนำโพธ์ิ์หม ่ที่์3 และเมื่อปี์พ .ศ์. 2530 และเมื่อน้ ำลดลง์พื้นที่ดังกล่ำว์จึงมีคนเริ่มเข้ำมำอย ่
อำศัยเพื่อท ำมำหำกินและตั้งเป็นช มชนมำกข้ึน์และมีเส้นทำงเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทำงสัญจรไปมำระหว่ำงอ ำเภอบ ณฑริก
กับช มชน์จึงมีคนพ ดกันติดปำกว่ำ์“บ้ำนแมด” และเมื่อมีกำรจัดระเบียบกำรปกครองท้องที่ขึ้น์จึงได้รวบรวมเอำ
หม ่บ้ำนต่ำง์ๆ์ข้ึนเป็นต ำบล์“บ้ำนแมด” ในปัจจ บันโดยใช้ช่ือต ำบลจำกบ้ำนแมด์หม ่ที่์4 ต ำบลบ้ำนแมด์เป็นต ำบล
หนึ่งใน์8 ต ำบลของอ ำเภอบ ณฑริก์ซึง่แยกออกจำกต ำบลนำโพธ์ิ์และได้รับกำรประกำศจำกกระทรวงมหำดไทยแยก
เขตกำรปกครองเป็นต ำบลบ้ำนแมด์มผีลเมื่อปี์พ .ศ์. 2530 ประกำศกระทรวงมหำดไทย์เรื่อง์ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขต
ต ำบลในท้องที่์อ ำเภอบ ณฑรกิ์จังหวัดอ บลรำชธำนี์เดิมมี์8 หม ่บ้ำน์และเมื่อมีพระรำชกฤษฎีกำเปลี่ยนแปลง์ปจัจ บนั
แบ่งกำรปกครองออกเป็น์12 หม บ่้ำน์และได้รับยกฐำนะจำกสภำต ำบลบ้ำนแมดข้ึนเป็นองค กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
แมด์เมื่อปี์พ .ศ์. 2539 องค กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนแมด์ตั้งอย ่ที่บ้ำนบกเจริญ์หม ท่ี่์2 ถนนบ ณฑริก -พิบ ลมังสำหำร์
ต ำบลบ้ำนแมด์อ ำเภอบ ณฑริก์จงัหวัดอ บลรำชธำนี์อย ่ห่ำงจำกจงัหวัดอ บลรำชธำนีไปทำงทิศใต้ประมำณ์ 78 
กิโลเมตร์และอย ่ห่ำงจำกอ ำเภอบ ณฑริกไปทำงทิศเหนอื์ประมำณ์15 กิโลเมตร์และมีเนื้อที่ทั้งหมด์96 ตำรำง
กิโลเมตร์หรือ์ประมำณ์60,000 ไร ่
 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ 
 
ทิศใต ้
ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก 

ติดต่อกับ 
 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 

ต ำบลนำโพธ์ิ์อ ำเภอบ ณฑริก์จังหวัดอ บลรำชธำนี 
ต ำบลโนนกำหลง์อ ำเภอพบิ ลมังสำหำร์จังหวัดอ บลรำชธำนี 
ต ำบลหนองสะโน์อ ำเภอบ ณฑรกิ์จังหวัดอ บลรำชธำนี 
ต ำบลคอแลน์และเข่ือนสิรินธร์อ ำเภอบ ณฑริกจังหวัดอ บลรำชธำนี 
ต ำบลนำโพธ์ิ์อ ำเภอบ ณฑริก์จังหวัดอ บลรำชธำนี 

ลักษณะภูมิประเทศ 
             ลักษณะภ มิประเทศต ำบลบ้ำนแมด์โดยทั่วไปเปน็พื้นที่รำบมีล ำห้วยไหลผ่ำน์คือ์ห้วยแถลง์ห้วยแท่น์ห้วย
ขำม์และห้วยโดด์มีถนนสำยหลักของต ำบล์คือ์ทำงหลวงจงัหวัดหมำยเลข์7212 (สำยบ ณฑริก์– พิบ ลมังสำหำร์)
โดยผ่ำนหม ่ที่์ 3 บ้ำนนำแคน, หม ่ที่์2 บ้ำนบกเจรญิ, หม ท่ี่์4 บ้ำนแมด, และหม ่ที่์6 บ้ำนหนองขำมใหญ่์ตั้งอย ่ห่ำงจำก
จังหวัดอ บลรำชธำนีไปทำงทิศใต้ประมำณ์105 กิโลเมตร์และอย ห่่ำงจำกอ ำเภอบ ณฑริกไปทำงทิศเหนือ์ประมำณ์15 
กิโลเมตร  
 

  



 
ลักษณะภูมิอากาศ 
           องค กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแมด์จัดอย ่ในเขตภ มิอำกำศแบบ์Tropical Savanha : “Aw” ตำมระบบ
จ ำแนกประเภท์ภ มิอำกำศของ์Koppen คือมีช่วงควำมแตกต่ำงของฤด ฝนและฤด แลง้อย่ำงชัดเจนมีช่วงกลำงวันยำวใน
ฤด ร้อนและมีอ ณหภ มเิฉลี่ยส งตลอดปีอย ่ภำยใต้อิทธิพลของลมมรส มตะวันออกเฉียงเหนือ์ (มรส มฤด หนำวและฤด แล้ง์)

และลมมรส มตะวันตกเฉียงใต้์(มรส มฤด ร ์้อนและฤด ฝน) 
          ลักษณะฤด กำลโดยปกติตำมมำตรฐำนภ มิศำสตร สำกลจะมีเพียงฤด เดียว์คือ์ฤด ร้อน์ทั้งรอ้นช้ืน์และร้อนแห้ง
แล้ง์แต่ถ้ำจ ำแนกตำมภ มิศำสตร ของภ มิภำค์สำมำรถแบ่งได้์3 ฤด กำล์ดังนี้ 
      ฤด ฝน์เริ่มประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมไปจนถึงกลำงเดือนต ลำคมและมักปรำกฏเสมอว่ำ์ฝนทิ้งช่วงในเดือน
มิถ นำยนถึงเดือนกรกฎำคม์แต่ระยะทิง้ช่วงจะไมเ่หมือนกันในแต่ละปีซึง่ในช่วงปลำยฤด ฝนมักจะมพีำย หม นเขตร้อน
เคลื่อนผ่ำนหรือเข้ำใกล้์ท ำให้มฝีนตกช กและบำงปีอำจเกิดภำวะน้ ำท่วม  
     ฤด หนำว์เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนต ลำคมถงึกลำงเดือนก มภำพันธ ์โดยอ ณหภ มิจะลดลง์ตั้งแต่ปลำยเดือนต ลำคมเป็น
ต้นไปและจะหนำวมำกในช่วงปลำยเดอืนธันวำคมถึงเดือนมกรำคม์ในฤด น้ีจะได้รบัอิทธิพลจำกลมมรส ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ์ซึง่พัดเอำควำมหนำวเย นและแห้งเข้ำมำปกคล ม 
     ฤด ร้อน์เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนก มภำพันธ ถึงกลำงเดอืนพฤษภำคม์อำกำศจะเริ่มร้อนข้ึนตำมล ำดับ์และอำจมฝีนตก
บ้ำงเป็นบำงวันแต่ปริมำณไมม่ำกนักไมเ่พียงพอต่อกำรเพำะปล ก์ในฤด น้ีมักจะมีพำย ฤด ร้อนเกิดข้ึน์ท ำให้เกิดพำย ฝนฟ้ำ
คะนองและลมกระโชกแรง์(ทีม่า  :ศูนย์อุตุนิยมวิ ทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จังหวัดอุบลราชธานี) 

สภาพสังคม 
            เขตกำรปกครอง์องค กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแมด์แบ่งกำรปกครองออกเป็น์12 หม ่บ้ำน์ดังนี ้
หม ่ที่ 1 บ้ำนหำดทรำยค ณ์ผ ้ปกครอง์นำยพิชัย์อิ้มค ำ์ก ำนัน 
หม ่ที่ 2 บ้ำนบกเจรญิ์ผ ้ปกครอง์นำยค ำผลำน์ศรีษะ์ผ ้ใหญ่บ้ำน 
หม ่ที่ 3 บ้ำนนำแคน์ผ ้ปกครอง์นำยนำรี์วำที์ผ ้ใหญ่บ้ำน 
หม ่ที่ 4 บ้ำนแมด์ผ ป้กครอง์นำยค ำศรี์วงค ด้วง์ผ ้ใหญบ่้ำน 
หม ่ที่ 5 บ้ำนโนนสมบ รณ ์ผ ป้กครอง์นำยเพียร์วงษำไชย์ผ ้ใหญ่บ้ำน 
หม ่ที่ 6 บ้ำนหนองขำมใหญ่์ผ ป้กครอง์นำยกร งสมัย์จันทะเกษ์ผ ้ใหญ่บ้ำน 
หม ่ที่ 7 บ้ำนโนนกำหลงน้อย์ผ ป้กครอง์นำยอ ทัย์ก้อนส วรรณ์ผ ้ใหญบ่้ำน 
หม ่ที่ 8 บ้ำนหำดใต้์ผ ป้กครอง์นำงส วรรณี์เรือนเจรญิ์ผ ้ใหญ่บ้ำน 
หม ่ที่ 9 บ้ำนหำดใหม่พฒันำ์ผ ้ปกครอง์นำยอ ทิศ์ปัญญำ์ผ ใ้หญ่บ้ำน 
หม ่ที่ 10 บ้ำนนำแคนพัฒนำ์ผ ป้กครอง์นำยมีชัย์พรมวงศ ์ผ ้ใหญบ่้ำน 
หม ่ที่ 11 บ้ำนหำดเหนอื์ผ ้ปกครอง์นำยจงมี์ทีอ ทิศ์ผ ้ใหญบ่้ำน 
หม ่ที่ 12 บ้ำนดอนโจด์ผ ้ปกครอง์นำงเรณ ์จันทะเกษ์ผ ้ใหญ่บ้ำน 
 

  



                     จ านวนประชากร 

หมู่ท่ี บ้าน  
2563 

 
ชาย หญิง รวม 

1 หำดทรำยค ณ 180 204 384 

2 บกเจรญิ 297 295 592 

3 นำแคน 508 498 1,006 

4 แมด 447 450 897 

5 โนนสมบ รณ  476 424 900 

6 หนองขำมใหญ ่
 
239 218 457 

7 โนนกำหลงน้อย 163 156 319 

8 หำดใต ้ 463 419 882 

9 หำดใหม่พฒันำ 460 479 939 

10 นำแคนพัฒนำ 355 344 699 

11 หำดเหนอื 322 278 600 

12 ดอนโจด 342 316 658 

รวมท้ังหมด 4,252 4,081 8,333 

 
ข้อม ลจำกส ำนักทะเบียนอ ำเภอบ ณฑริก์ณ์เดือน์มกรำคม์พ์.ศ.2563 องค กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนแมด์มี
ประชำกรรวมทั้งสิ้น์8,333 คน์เป็นชำย์4,252 คน์และหญิง์4,081 คน์จ ำนวน์2,338 หลงัคำเรือน  
 
 

  



                                                 การศึกษา 
          ในปัจจ บันกำรศึกษำภำคบังคับได้ขยำยไปส ่ชนบทอย่ำงครอบคล มทั่วถึงท กพื้นทีส่่วนด้ำนกำรศึกษำนอกระบบ
โรงเรียนได้จัดสร้ำงเสรมิกำรศึกษำผ ้ใหญ่แบบต่ำงๆ์ใหก้ว้ำงขวำงยิ่งข้ึน์องค กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแมด์มีโรงเรียน์
ดังนี ้
           1.โรงเรียนบ้ำนหำดทรำยค ณ์มีบ คลำกร์อำจำรย ์รวม/คร /18 คน์เป็น์ชำย์9 คน์หญิง์9 คน์โดยมี       
นำยบ ญยสทิธ์ิ์ภัทรินทร โสภณ์เป็นผ ้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
           2.โรงเรียนบ้ำนนำแคน์มีบ คลำกร์อำจำรย ์รวม/คร /13 คน์เป็น์ชำย์6 คน์หญิง์7 คนโดยมี์             
นำยบ ษเลิศ์ส ภรัมย ์เป็นผ ้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
           3.โรงเรียนบ้ำนแมด์มีบ คลำกร์อำจำรย ์รวม/คร /12 คน์เป็น์ชำย์7 คน์หญิง์5 คน์โดยมี์                   
นำยไชยำ์แสนวงษ ์เป็นผ ้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
           4.โรงเรียนบ้ำนโนนกำหลงนอ้ย์มีบ คลำกร์อำจำรย ์รวม/คร /7 คน์เป็น์ชำย์5 คน์หญิง์2 คน์โดยมี           
นำยเสกสรรค ์กองแก้ว์เป็นผ ้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
           5.โรงเรียนบ้ำนดอนโจด์มบี คลำกร์อำจำรย ์รวม/คร /6 คน์เป็น์ชำย์4 คน์หญิง์2 คน์โดยมี                
นำยอ ำพร์ผำดโผน์เป็นผ ้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
           6.ศ นย กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบลบ้ำนแมด 
องค กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนแมด์มีโรงเรียนอน บำลองค กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนแมด 1 โดยมีนำยชัยภัทร์บ ญลอ้ม์
เป็นหัวหน้ำสถำนศึกษำ์ 
                               ศ นย พัฒนำเด กเล ก์จ ำนวน์5 ศ นย ์ดังนี้ 
1.ศ นย พัฒนำเด กเล กบ้ำนหำดทรำยค ณ 
2.ศ นย พัฒนำเด กเล กบ้ำนนำแคน 
3.ศ นย พัฒนำเด กเล กบ้ำนแมด 
4.ศ นย พัฒนำเด กเล กบ้ำนโนนสมบ รณ  
5.ศ นย พัฒนำเด กเล กบ้ำนบกเจรญิ 
                             การสาธารณสุข  
           ต ำบลบ้ำนแมด์มีโรงพยำบำลส่งเสริมส ขภำพต ำบลบ้ำนแมด์จ ำนวน์1 แห่ง์ตั้งอย บ่้ำนหนองขำมใหญ่์หม ่ที่์6  
โดยมีนำงสำคร์กองแก้ว์เป็นผ ้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมส ขภำพต ำบลบ้ำนแมด  
                             การศาสนา 
ประชำชนในต ำบลบ้ำนแมด์นับถือศำสนำพ ทธ์คิดเป็นรอ้ยละ์100 % โดยมีศำสนสถำน์จ ำนวน์10แห่ง์ดังนี ้

1.วัดค หำสวรรค  
2.ส ำนักสงฆ ดอนงัว 
3.วัดบกเจรญิ 
4.วัดเขมำรำม 
5.ส ำนักสงฆ หนองโดน 
6.วัดเมตตำรำม 
7.วัดอโศกกำรำม 
8.ส ำนักสงค หนองขำมใหญ่เจรญิ

 
ตั้งอย ่ที่บ้ำนหำดทรำยค ณหม ์1  
ตั้งอย ่ที่บ้ำนดอนงัว์หม ่ที่์1  
ตั้งอย ่ที่บ้ำนบกเจริญ์หม ท่ี่์2 
ตั้งอย ่ที่บ้ำนนำแคน์หม ท่ี่์3 
ตั้งอย ่ที่บ้ำนหนองโดน์หม ่ที่์3 
ตั้งอย ่ที่บ้ำนแมด์หม ่ที่์4 
ตั้งอย ่ที่บ้ำนโนนสมบ รณ ์หม ่ที่์5 



ธรรม 
9.ส ำนักสงฆ โนนกำหลงน้อย 
10.ที่พักสงฆ โนนน้ ำแซบ 
11.ส ำนักสงค โนนแท่นเทพนมิิต 
12.ส ำนักสงฆ ดอนโจด 

ตั้งอย ่ที่บ้ำนหนองขำมใหญ่์หม ่ที่์6 
ตั้งอย ่ที่บ้ำนโนนกำหลงน้อย์หม ่ที่์
7 
ตั้งอย ่ที่บ้ำนโนนกำหลงน้อย์หม ่ที่์
7 
ตั้งอย ่ที่บ้ำนหำดใหมพ่ัฒนำ์หม ่ที่์9 
ตั้งอย ่ที่บ้ำนดอนโจด์หม ่ที่์12 

 
 
  



 

อ านาจหน้าท ี่ตาม กฎหมาย  
ตำมท์ี่ได้ม์ีพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค ์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (รวมแก์้ไขเพ์ิ่มเติม์

ฉบับที่ ๕์พ.ศ. ๒๕๔๖) และพระรำชบัญญัต์ิก ำหนดแผนและข์ั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค ์กรปกครองส่วน์
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้ึนใช้บังคับ เพื์่อให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ ของกฎหมำยรัฐธรรมน ญฉบับปัจจ บัน ซึ่งก ำหนดให้์
องค ์กรปกครองส่วนท์้องถ่ินม์ีอำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีสำคัญ ดังนี้ 

อำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ แห่งพระรำชบ์ัญญัติสภำต ำบลและองค ์กำรบริหำรส์่วน์
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท์ี่แก้ไขเพ์ิ่มเตมิจนถึงฉบบัที่ ๕์พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 

ก.  มำตรำ ๖๖ องค กำรบริหำรสว่นต ำบล มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพ์ัฒนำต ำบลทั้งด้ำนเศรษฐกจิ์
สังคมและว์ัฒนธรรม 

ข.  มำตรำ ๖๗ ภำยใต้บังคับแห์่งกฎหมำย องค กำรบริหำรส์่วนต ำบลมีหน้ำท่ีต์้องท ำในเขต 
องค ์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ดังต่อไปนี ้

(๑) จัดให้มีและบำร งรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
(๒) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดขยะม ลฝอย์
และสิง่ปฏ์ิก ล 
(๓) ป้องกันโรคและระงบัโรคติดต่อ์
(๔) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภ์ัย 
(๕) ส่งเสรมิกำรศ์ึกษำ ศำสนำ และว์ัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสรมิกำรพ์ัฒนำสตรี เด ์ก เยำวชน ผ ้ส์ งอำย  และผ ้พ์ิกำร 
(๗) ค ้มครอง ด แล และบ ำร งร์ักษำ ทร์ัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) บ ำร งรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภ์ ม์ิปัญญำท์้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท์้องถ่ิน์
ปฏ์ิบัติหน์้ำที่ทำงรำชกำร มอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณ หร์ือบ คลำกรให้ตำมควำม์
จ ำเป็นและสมควร 

ค.  มำตรำ ๖๘ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค กำรบริหำรส์่วนต ำบลอำจจัดท ำกจิกำรในเขต์
องค ์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้มีน้ ำเพ์ื่อกำรอ ปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ำร งกำรไฟฟ์้ำหรือแสงสว์่ำงโดยว์ิธ์ีอ์ื่น์
(๓) ให้มีและบ ำร งรักษำทำงระบำยน้ำ 
(๔) ให้มีและบ ำร งสถำนที่ประช์ ม กำรก์ีฬำ กำรพักผอ่นหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกล ่มเกษตรกรและกจิกำรสหกรณ ์
(๖) ส่งเสรมิให้ม์ีอ์ ตสำหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ำร งและส่งเสริมกำรประกอบอำช์ีพของรำษฎร 
(๘) กำรค์ ้มครองด แลและรักษำทรพัย ส์ินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน์
(๙) หำผลประโยชน จำกทรัพย ส์ินขององค ์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
(๑0) กิจกำรเกี่ยวกบักำรพำณิชย  



(๑1) กำรท์่องเที่ยว์
(๑2) กำรผงัเม์ือง 

ง. อำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบญัญ์ัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอำนำจ์
ให้แก์่องค ์กรปกครองส่วนท์้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี ้
มำตรำ ๑๖ ให้เทศบำล เม์ืองพ์ัทยำ และองค กำรบริหำรส์่วนต ำบล มีอำนำจและหน้ำที่ในกำร 
จัดระบบกำรบร์ิกำรสำธำรณะเพ์ื่อประโยชน ของประชำชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้์
(๑) กำรจัดท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ินของตนเอง 
(๒) กำรจัดให้ม์ีกำรบ ำร งร์ักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(๓) กำรจัดให้ม์ีและควบค มตลำด ท่ำเท์ียบเรือ ท่ำข์้ำม และท์ี่จอดรถ์
(๔) กำรสำธำรณ ปโภคและกำรกอ่สร์้ำง 
(๕) กำรสำธำรณ ปกำร 
(๖) กำรสง่เสร์ิม กำรฝ์ึก และกำรประกอบอำช์ีพ์
(๗) กำรพำณิชย  และกำรสง่เสร์ิมกำรลงท น 
(๘) กำรสง่เสร์ิมกำรท์่องเที่ยว 
(๙) กำรจัดกำรศึกษำ 
(๑๐) กำรสงัคมสงเครำะห  
(๑๑) กำรบำร งรักษำศ์ิลปะจำรีตประเพณ ีภ์ มิปัญญำท้องถิ์่น และวัฒนธรรมอันดีของท์้องถ่ิน์
(๑๒) กำรปรับปร์ งแหลง่ช์ มชนแออด และกำรจัดกำรเกี่ยวกบัที่อย ์อ่ำศัย 
(๑๓) กำรจัดให้ม์ีและบ ำร งร์ักษำสถำนที์่พ์ักผ์่อนหย์่อนใจ์
(๑๔) กำรสง่เสร์ิมก์ีฬำ 
(๑๕) กำรสง่เสร์ิมประชำธ์ิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสร์ีภำพของประชำชน์
(๑๖) ส่งเสรมิกำรม์ีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพ์ัฒนำท้องถิ์่น 
(๑๗) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเร์ียบร้อยของบ้ำนเมือง 
(๑๘) กำรกำจัดม ลฝอย ส์ิ่งปฏิก ล และน้ ำเส์ีย 
(๑๙) กำรสำธำรณส ข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล์
(๒๐) กำรจัดให้ม์ีและควบค มส สำนและฌำปนสถำน 
(๒๑) กำรควบค ์มกำรเล์ี้ยงสัตว 
(๒๒) กำรจัดให้ม์ีและควบค มกำรฆ์่ำส์ัตว 
(๒๓) กำรรักษำควำมปลอดภย ควำมเป็นระเบียบเรียบรอย กำรอนำม์ัย โรงมหรสพและ์
สำธำรณะสถำนอ์ื่น ๆ  
(๒๔) กำรจัดกำร กำรบ ำร งรักษำ และกำรใช้ประโยชน ป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ และ์
สิ่งแวดล้อม 
(๒๕) กำรผงัเม์ือง 
(๒๖) กำรขนส์่งและกำรวิศวกรรมจรำจร์
(๒๗) กำรด แลรักษำที่สำธำรณะ 



(๒๘) กำรป้องก์ันและบรรเทำสำธำรณภ์ัย 
(๓๐) กำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อย กำรส่งเสริมและสน์ับสน นกำรป้องกันและรักษำควำม์
ปลอดภ์ัยในช์ีว์ิตและทร์ัพย ส์ิน 
(๓๑) กิจกำรอ์ื่นใดที่เป็นผลประโยชน ของประชำชนในท้องถ่ินตำมทคณะกรรมกำรประกำศ์
ก ำหนด 

กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจและอำนำจหน์้ำที่ขององค ์กำรบร์ิหำรส์่วนต ำบลบ้ำนแมดให้
สอดคล์้องก์ับ์แผนพัฒนำองค กำรบริหำรส์่วนต ำบล และนโยบำยของผ ้บร์ิหำรองค ์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งนี้ หำก
สำมำรถ์ด ำเนินกำรได้อย่ำงครอบคล มและท์ั่วถึงก จะสำมำรถแก้ปัญหำขององค ์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ และ
สำมำรถ์ตอบสนองควำมต์้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดีด้วย 



 
 
 

๒.๒ โครงสรา้งองค์กรและการบริหารงาน  

 
นายกองค์การบริหารส ่วนตาบลบ้านแมด 

 
 
 

ปลัดองค์การบร ิหารส่วนต าบล 
 
 

 
รองปลัดองค์การบริหารส ่วนต าบล  

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 

สำน ักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช ่าง กองการศ ึกษา ศาสนา และวฒนธรรม 
 
 

1.ฝ ่ายบริหารงานทั่วไป (น ักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น) 

1.1 งำนบริหำรทั่วไป 
1.2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

2. งำนนโยบำยและแผน 
3. งำนกฎหมำยและคด ี
4. งำนสง่เสริมกำรเกษตร 
5. งำนป้องก์ันและบรรเทำสำธำรณภย 
6. งำนสว์ัสดิกำรและพัฒนำช มชน 
7. งำนส่งเสริมส์ ขภำพและสำธำรณส ขช มชน 

1. ฝ่ายการเง ิน (นักบริหารงานการคล ัง 
ระดับต้น) 

1.1 งำนกำรเง์ิน 
1.2 งำนบัญชี 

3. งำนพัฒนำและจ์ัดเก์ บรำยได้ 
4. งำนทะเบียนทรัพย์ สินและพัสด  

1. ฝ ่ายก่อสร้าง (น ักบริหารงานช ่าง 
ระดับต้น) 

1.1 งำนก์่อสร์้ำง 
1.2 งำนออกแบบและควบค มอำคำร 

2. งำนประสำนสำธำรณ์ ปโภค 
3. งำนธ์ รกำร 

 
1. งำนบริหำรกำรศ์ึกษำ 
2. งำนสง่เสริมกำรศ์ึกษำ ศำสนำและวฒนธรรม 
3. วำนกำรศ์ึกษำนอกระบบและส่งเสริมอำชีพ 
4. งำนกำรศ์ึกษำปฐมว์ัย 
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๒.๓ ว ิเคราะห ์สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแมด 
 

 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา   
 1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  กำรบริกำรด้ำนกำรประปำไม่เพียงพอและทั่วถึง์์เกิดปัญหำกำรขำดแคลนแหล่งน้ ำส ำหรับอ ปโภค์์
บริโภคในฤด ร้อน์์กำรบริหำรจดักำรน้ ำประปำจะต้องได้รับกำรปรับปร ง์์ควำมต้องกำรของประชำชน์์คือ์์ต้องกำร
ให้ปรับปร งซ่อมแซมและต่อท่อประปำภำยในหม ่บ้ำน์์จัดระบบกำรจัดกำรน้ ำส ำหรับอ ปโภค์บริโภคให้มีควำม
สะอำดมำกขึ้น์์ก่อสร้ำงระบบประปำหม ่บ้ำนให้ทั่วถึง์์ข ดบ่อน้ ำต้ืนเพิ่มเติม์์จัดซื้อถังเก บน้ ำให้แต่ละหม ่บ้ำน 
 1.2์์กำรคมนำคม์์ขำดงบประมำณในกำรด ำเนินงำน์์ปัญหำถนน์์เส้นทำงคมนำคมไม่สะดวก์์เนื่องจำก
เส้นทำงที่มีอย ่บำงส่วนยังไม่ได้มำตรฐำน์์เป็นหล มเป็นบ่อ์์ถนนขำดกำรเช่ือมโยงให้เป็นระบบ์ควำมต้องกำรของ
ประชำชน์์คือ์์ปรับปร งเส้นทำงคมนำคมให้สะดวก์์ปลอดภัย์์ครอบคล มและเป็นระบบ์ 
 1.3  ไฟฟ้ำแสงสว่ำง์์ปัญหำไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะไม่ทั่วถึง์์ควำมต้องกำรของประชำชน์์คือ์เพิ่มไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงสำธำรณะให้ครอบคล มทั่วถึงพื้นที่ภำยในต ำบลบำงเหรียง 
 1.4์์กำรระบำยน้ ำ์์กำรระบำยน้ ำเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ์์เกิดกำรพังทลำยของผิวดิน์์น้ ำกัดเซำะเนื่องจำก
ควำมร นแรงของกระแสซึ่งระบำยน้ ำไม่ทันท่วงที์์เกิดน้ ำท่วมขังในบำงพื้นที่์์ควำมต้องกำรของประชำชน์์คือ์์
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำหรือท่อระบำยน้ ำในจ ดที่มีน้ ำท่วมขังและน้ ำกัดเซำะผิวดินขอบถนนเป็นประจ ำ์ 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1  ประชำชนไม่มีอำชีพเสริม์์เนื่องจำกขำดกำรส่งเสริมสนับสน นกำรพัฒนำอำชีพเสริมอย่ำงเพียงพอ์์
ควำมต้องกำรของประชำชน์์คือ์์ให้มีกำรส่งเสริมอำชีพเสริมให้แก่ประชำชนในหลำกหลำยอำชีพ 
 2.2 ์ประชำชนมีรำยได้น้อย์์ขำดเงินท นหม นเวียนในกำรประกอบอำชีพ์์ต้นท นทำงกำรเกษตรส ง์์แหล่ง
งบประมำณนอกระบบคิดอัตรำดอกเบี้ยส ง์์เกิดหนี้สินจำกภำคกำรเกษตร์์ควำมต้องกำรของประชำชน์์คือ์์ให้มี
กำรส่งเสริมสนับสน นเงินท นหม นเวียนในกำรประกอบชีพ 

3.  ด้านสาธารณสุข 
 3.1 ์ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคต่ำง์ๆ์เช่น์์โรคไข้เลือดออก์์ประชำชนขำดควำมร ้เกี่ยวกับกำรรักษำ
ส ขภำพ์์ขำดสถำนที่ออกก ำลังกำยภำยในช มชน์์ควำมต้องกำรของประชำชน์์คือ์์ให้มีกำรป้องกันและควบค มโรค
ระบำดต่ำง์ๆ์์ส่งเสริมกำรรักษำส ขภำพของประชำชน 
 3.2  ส่งเสริมสวัสดิกำรให้กำรสงเครำะห ผ ้ด้อยโอกำส์์เด ก์์คนชรำ์คนพิกำรอย่ำงทั่วถึง 

 4.  ด้านการเมือง  การบริหาร 
 4.1  ขำดกำรท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนเรื่องบทบำท์์และหน้ำที่ของกำรเป็นสมำชิก์์์หรือผ ้บริหำรของ
องค กำรบริหำรส่วนต ำบล์์กำรประสำนงำนและควำมร่วมมือระหว่ำงประชำชน์์ผ ้น ำท้องถ่ิน์์และสมำชิกยังไม่ดี
เท่ำที่ควร์์ควำมต้องกำรของประชำชน์์คือ์์ให้ผ ้น ำท้องถ่ิน์์สมำชิกท ำควำมเข้ำใจและเข้ำถึงประชำชนในปัญหำ
ต่ำง์ๆ์์ให้มำกขึ้น 
 4.2  ประชำชนยังไม่กล้ำแสดงออกทำงกำรเมือง์์กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
ในระดับท้องถ่ินและระดับชำติมีน้อย์์กำรประชำสัมพันธ ยังไม่ครอบคล มและทั่วถึง์์ควำมต้องกำรของประชำชน์์คือ์์
กำรประชำสัมพันธ ให้ครอบคล ม์์ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในระดับต่ำง์ๆ 

 5.  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 5.1  กำรศึกษำขำดแคลนพื้นที่ส ำหรับสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรศ นย พัฒนำเด กต ำบล์ 
 5.2  สนับสน นและพัฒนำสถำนศึกษำที่มีอย ่ในช มชน 
 5.3์์อน รักษ ฟื้นฟ สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมและภ มิปัญญำท้องถ่ิน 
 6.์์ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



 

 6.1  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถ กบ กร ก์์เพื่อท ำกำรเกษตร์์เพรำะประชำชนขำดควำมร ้
ควำมเข้ำใจและขำดจิตส ำนึกในกำรอน รักษ ป้องกัน์์บ ำร งรักษำและฟื้นฟ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม์์ขำด
กำรเอำใจใส่ด แล์์หวงแหนธรรมชำติภำยในต ำบล์์ควำมต้องกำรของประชำชน์์คือ์์ปล กฝัง์์สร้ำงจิตส ำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีอย ่ในต ำบล์์เพื่อประโยชน ์์และควำมอ ดม
สมบ รณ ต่อไปในภำยภำคหน้ำ 
๒.๔ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT) 

 

จุดแข็ง (Strengths( 
๑.์์มีเจ้ำหน้ำที่และผ ้รบัผิดชอบในแต่ละต ำแหน่ง 
์์์์์ชัดเจน์สำมำรถปฏิบัติงำนไดส้ะดวกรวดเร วทัน 
์์์์์ต่อเหต กำรณ  
๒.์์มีกำรก ำหนดส่วนรำชกำรเหมำะสมกบังำนที่ 
์์์์์ปฏิบัติ 
๓.์์ส่งเสริมให้มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศ์และ์IT ให้ 
์์์์์ทันสมัยอย ่เสมอ์ 
๔.์์มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่เพียงพอในกำรปฏิบัตงิำน 
๕.์์ผ ้บรหิำรให้กำรสนับสน นกำรพัฒนำทั้งด้ำน 
์์์์์วิชำกำรและด้ำนพัฒนำบ คลำกร 

จุดอ่อน (Weaknesses( 
๑.์์กำรปฏิบัติงำนภำยในส่วนรำชกำรและระหว่ำงภำคส่วน 
์์์์รำชกำรยังขำดควำมเช่ือมโยงเกื้อหน นซึง่กันและกัน 
๒.์์เจ้ำหน้ำทีผ่ ้ปฏิบัตงิำนยังขำดควำมร ้ทีเ่ป็นระบบและ์ 
์์์์์เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 
๓.์์เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมตระหนักในหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบ์ 
์์์์์ต่องำนที่ปฏิบัติค่อนข้ำงน้อย 
๔.์์ขำดกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค กร์และพฒันำแนวคิด์ 
์์์์์รวมถึงค ณธรรมและจริยธรรม์เพื่อใหเ้กิดสิง่จ งใจ์์ขวัญ 
์์์์์และก ำลังใจ์ทีจ่ะท ำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ท ่มเท 
์์์์์ก ำลังกำยและควำมคิดในกำรปฏิบัติงำน 

โอกาส (Opportunities( 
๑.์์นโยบำยรัฐบำลเอือ้ต่อกำรพัฒนำและกำรแข่งขัน 
๒.์์กระทรวงมหำดไทย์และกรมสง่เสรมิกำร์์์ 
์์์์์ปกครองท้องถ่ินสนบัสน นกำรพฒันำพนักงำน์ 
์์์์์ส่วนต ำบลด้ำนควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลย ี
์์์์์สำรสนเทศ 
๓.์์อัตรำกำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.์์ประชำชนให้ควำมสนใจต่อกำรปฏิบัติงำนของ 
์์์์์องค กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภัยคุกคาม(Threats( 
๑.์์ระเบียบกฎหมำยไมเ่อื้อต่อกำรปฏิบัติงำน 
๒.์์กระแสควำมนิยมของต่ำงชำติมีผลกระทบต่อ 
์์์์์ค ณภำพชีวิตของประชำชน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒.๕ สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส,ภ ัยคุกคาม) ด้านการเมอืง 
ภำพรวมด์้ำนกำรเม์ืองกำรปกครองและสภำวะทำงกำรเม์ืองของตำบลบ้ำนแมด์ประชำชนส์่วนใหญ์่

ให้์ควำมสำค์ัญ์ต์ิดตำมและสนใจในกระบวนกำรทำงกำรเม์ืองทัง้ในร ์ปแบบของกำรเม์ืองท์้องถ่ินและกำรเม์ือง
ระดับประเทศ  จึงท ำให้ม์ีกระบวนกำรตรวจสอบกำรท ำงำนขององค์ กำรบร์ิหำรส์่วนต ำบลบ้ำนแมดเป ์นระยะน์ักกำรเม์ือง
ท์้องถิ์่นม์ีกำรรวมต์ัวและประสำนงำนก์ันมำกข้ึนท ำให้เป์้ำหมำยกำรพัฒนำม ์่งไปส ์่ชมชนของตนเองและภำพรวมของ
ต ำบลเป ์นหล์ักส ำหร์ับในระบบสภำท์้องถ่ิน สมำชิกสภำองค ์กำรบร์ิหำรส์่วนตำบลบ้ำนแมดท ์กคนม์ีประสบกำรณ ์ในกำร
ท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำระดับหนึ่ง์ท ำให์้กำรพัฒนำในท ์กๆ ด์้ำนที่ผ ์้นำท์้องถ่ินผล์ักด์ันปรำกฏผล ซึ์ง่ล์้วนม์ีพื้นฐำนจำกกำร
พ์ัฒนำต่อยอดกระบวนกำรพ์ัฒนำของแต่ละช มชน 

1.  ด้านเศรษฐกิจ 
องค์ กำรบร์ิหำรส์่วนตำบลบ้ำนแมดเป์ นพื ้น ท่ีเกษตรกรรม  ม์ีก ์ิจกรรมทำงเศรษฐก์ิจเกี่ยวก์ับ์์์์์

กำรค์้ำขำย์พ์ืชผลทำงกำรเกษตรเป็นส์่วนใหญ่ และยังม์ีกำรค์้ำขำยด้ำนอ์ื่น ๆ  แต่ยังขำดกำรรวมตัวเป็นกล ่ม หรือองค์ กร 
ซึ่งเป ์นไปในล์ักษณะป์ัจเจกชนน์ิยม ทำให์้กำรกระต ์้นและส์่งเสร์ิมกำรจ์ัดตั้งกล ์่ม หร์ือองค ์กรค์่อนข์้ำงยำก แม์้ม์ีกำร
จ์ัดตั้งกล ์่ม หลำกหลำยกล ่มแต่ไม่ม์ีควำมยั่งยืน 

2.  ด้านสังคมและเทคโนโลยี 
องค์ กำรบร์ิหำรส์่วนต ำบลบ้ำนแมด ม์ีสภำพพื้นที์่โดยรวมม์ีควำมเหมำะสมก์ับกำรพัฒนำท์ กๆ 

ด์้ำน์ เนือ่งจำกเป ์นช มชนที์่ตัง้อย ์่ใกล์้ก์ับต์ัวเม์ือง และใกล์้เขตชำยแดนที่ม์ีร์ัฐบำลม์ีนโยบำยส์่งเสร์ิมให์้เป์ นเขต
เศรษฐก์ิจ์ พ์ิเศษ มสีถำนศ์ึกษำ ศำสนสถำน โรงเร์ียน โรงพยำบำล ม์ีระบบสำธำรณ์ ปโภคครบถ์้วน อย ์่ในเส์้นทำง
คมนำคม R3A ถนนเช์ื่อมเขตเศรษฐก์ิจพิเศษแม์้จะม์ีแนวโน์้มในกำรพัฒนำไปส ์่กำรเป ์นช มชนเม์ือง แต์่ส์ังคมส์่วนใหญ์่
ย์ังเป์ นส์ังคมชนบท มรีะบบครอบครัวขนำดใหญ่ มีควำมผ กพ์ันรักใคร่ สำมัคค์ีแลกเปลี่ยนเรียนร ้กันอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

๒.๖ การว ิเคราะห ์ปัญหาอุปสรรคหรอืข้อจ ากัด 
ป์ัญหำท่ีสำค์ัญค์ือกำรเร์ียนร ์้และยอมร์ับส่ิงใหม์่ของช มชนและส์ังคมเพื่อเข์้ำส ์่กำรพัฒนำเม์ืองพัฒนำ

ช มชนเป ์นทำงผ์่ำนไปส ์่เขตเศรษฐก์ิจพิเศษ กำรพัฒนำแหล์่งท์่องเที่ยวให์้สำมำรถรองร์ับน์ักท์่องเที่ยวได์้อย์่ำงทั่วถ์ึง
ควบค ์ไ่ป์กับกำรอน รักษ ์ว์ัฒนธรรมแบบเดิมไว์้ไปในครำวเดียวกัน 

องค์ กำรบร์ิหำรส์่วนต ำบลบ้ำนแมด ได์้วิเครำะห์ สภำพป์ัญหำโดยสำมำรถแบ์่งภำรก์ิจได์้เป ์น 8 ด์้ำน 
ดังนี ้

เป้ำประสงค  
1.์ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน์สำธำรณ ปโภคที่ได้มำตรฐำน์เพยีงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
2.์ประชำชนมีรำยได้์ลดรำยจ่ำย พึ่งพำตนเองตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง 

  3.์์ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ์ช่องทำงข่ำวสำร์ให้ประชำชนใฝเ่รียนร ้รบัข่ำวสำรอย่ำงรวดเร ว์มีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

์ 4.์์์สืบทอดและอน รักษ ประเพณีท้องถ่ินจำกร ่นส ร่ ่น์คงไว้ซึง่อัตลักษณ ทอ้งถ่ิน 
  5.์์์ช มชนมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย์์ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน 
  6.์์์ประชำชนมีค ณภำพชีวิตที่ดีตำมควำมจ ำเป็นข้ันพื้นฐำน 
  7.   อน รักษ ทรัพยำกรธรรมชำติ์จัดกำรสิ่งแวดล้อม์์ไม่ให้เกิดมลพิษอย่ำงเป็นร ปธรรม 
  8.   มีกำรบรหิำรจัดกำรที่ดี์โปร่งใส์และตรวจสอบได้ 
 
 
 
 

 

 
 



 

ส่วนที่ ๓ นโยบายและกลยุทธ ์ด้านการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 
 

คณะกรรมกำรจัดทำแผนอ์ัตรำก ำลงั 3 ป ีซึ่งประกอบไปดว้ย 
 

ลำดับ ช์ื่อ์- สก ล ตำแหน์่ง หมำยเหต  
1 นำยดนตรี์์เจริญส ข นำยกองค กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำแนมด ประธำนฯ 
2 นำยประวิทย ์์จันทะเกษ ปลดัองค กำรบร์ิหำรส์่วนตำบลบ้ำนแมด กรรมกำร 

3 นำงกวินำรัตน ์์ตั้งยิง่ยง รองปลดัองค กำรบร์ิหำรส์่วนตำบลบ้ำนแมด กรรมกำร 

4 พันจ่ำโทประจิตร์์ทองใบ หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. กรรมกำร 

5 ์นำยชัยภัทร์์บ ญล้อม ผ ้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ กรรมกำร 

6 นำงนันทิญำ์์รัตนำงก ร น์ักทรัพยำกรบ์ คคลช ำนำญกำร เลขำน์ กำรฯ 
 
 

 ๓. ๑  นโยบายด้านการบริหาร  
๑) กระจำยอำนำจไปส์ ่ผ ้บริหำรระดับหัวหน้ำงำน ซึ่งเป็นผ ์้บงัคับบญัชำในระดบัต้น 
๒) มีกำรก ำหนดแผนกลย์ ทธ เพ์ื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน และทิศทำงที่วำงไว้ 
๓) มีกำรจัดท ำแผนปฏ์ิบัติงำนประจ ำปีตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผ์ิดชอบที่กำหนดไว้ 
๔) มีกำรบริหำรจัดกำรม ่งส ่ค ์ณภำพด้วยควำมม ่งม์ั่น รวดเร ์ว ถ กต้อง และมีประสิทธ์ิภำพให้มีควำมค ้มค์่ำและ์

เกิดประโยชน ส์ งส ด 
๕) มีกำรติดตำมและประเม์ินผลด้วยกำรประช มประจ ำเด์ือนและคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบ์ัติงำน์

เพ์ื่อรบัทรำบปญัหำอ์ ปสรรค และปรบัปร งแก้ไขอย่ำงตอ่เนื์่อง 
โดยให้มีโครงสร้ำงส์่วนรำชกำรภำยในองคกำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนแมด ดังนี ้

 

โครงสร ้างตามแผนอัตรากาลังปัจจ ุบ ัน โครงสร ้างตามแผนอัตรากาลังใหม่ หมายเหต 
1. สานักงานปล ัด อบต. 

1.1 ฝ ่ายบร ิหารงานทั่วไป 
1) งำนบริหำรทั่วไป 
2) งำนกำรเจ์้ำหน้ำที่ 
3) งำนธ รกำร 

1.2 งำนนโยบำยและแผน 
1.3 งำนกฎหมำยและคดี 
1.4 งำนส่งเสรมิกำรเกษตร 
1.5 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
1.6 งำนสวัสดิกำรและพัฒนำช มชน 
1.7 งำนส่งเสรมิส์ ขภำพและสำธำรณส์ ข 

1. สานักงานปล ัด อบต. 
1.1 ฝ ่ายบร ิหารงานทั่วไป 

1) งำนบริหำรทั่วไป 
2) งำนกำรเจ์้ำหน้ำที่ 
3) งำนธ รกำร 

1.2 งำนนโยบำยและแผน 
1.3 งำนกฎหมำยและคดี 
1.4 งำนส่งเสรมิกำรเกษตร 
1.5 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
1.6 งำนสวัสดิกำรและพัฒนำช มชน 
1.7 งำนส่งเสรมิส์ ขภำพและสำธำรณส์ ข 

 



 

 

โครงสร ้างตามแผนอัตรากาลังปัจจ ุบ ัน โครงสร ้างตามแผนอัตรากาลังใหม่ หมายเหต 
2. กองคลัง 

2.1 ฝ ่ายการเง ิน 
1) งำนกำรเงิน 
2) งำนบัญชี 

2.2 งำนพ์ัฒนำและจัดเก บรำยได ้
2.3 งำนทะเบียนทรัพย ส์ินและพัสด  

2. กองคลัง 
2.1 ฝ ่ายการเง ิน 

1) งำนกำรเงิน 
2) งำนบัญชี 

2.2 งำนพ์ัฒนำและจัดเก บรำยได้ 
2.3 งำนทะเบียนทรัพย ส์ินและพัสด  

 

3. กองช ่าง 
3.1 ฝ ่ายก่อสร ้าง 

1) งำนก่อสรำ้ง 
2) งำนออกแบบและควบค มอำคำร 

3.2 งำนสำธำรณ์ ปโภค 
3.3 งำนธ รกำร 

3. กองช ่าง 
3.1 ฝ ่ายก่อสร ้าง 

1) งำนก่อสรำ้ง 
2) งำนออกแบบและควบค มอำคำร 

3.2 งำนสำธำรณ์ ปโภค 
3.3 งำนธ รกำร 

 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งำนบริหำรกำรศึกษำ 
4.2 งำนส่งเสรมิกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
4.3 งำนกำรศึกษำนอกระบบและส์่งเสรมิอำช์ีพ 
4.4 งำนกำรศึกษำปฐมวัย 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งำนบริหำรกำรศึกษำ 
4.2 งำนส่งเสรมิกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
4.3 งำนกำรศึกษำนอกระบบและส์่งเสรมิอำช์ีพ 
4.4 งำนกำรศึกษำปฐมวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓. ๒  นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง  
๑) บรหิำรก ำลังคนใหส้อดคล์้องก์ับควำมจ ำเป็นตำมพ์ันธก์ิจ 
๒) พ์ัฒนำระบบวำงแผนและติดตำมประเมินผลกำรใช้กำลังคน 
๓) พ์ัฒนำผลิตภำพและควำมค ้มค่ำของก ำลังคน 
๔) พ์ัฒนำระบบเทคโนโลย์ีสำรสนเทศด้ำนกำรบรหิำรก ำลงัคน์โดยให้มี
อ์ัตรำกำลังในระยะแผนอ์ัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2564-2566) ดังนี ้

 

 
 

ส่วนรำชกำร 

 

 
กรอบ์

อัตรำกำลัง์
เดิม 

อัตรำตำแหน่งท์ี่คำดว่ำ์
จะต์้องใช์้ในช์่วงระยะเวลำ 

3 ป์ีข์้ำงหน้ำ 

 
เพิ่ม/ลด 

 
 

หมำยเหต  

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

น์ักบร์ิหำรงำนท์้องถ่ิน ระดบัต้น (ปลัดองค กำรบร์ิหำรสว่นตำบล) 1 1 1 1 - - -  

น์ักบร์ิหำรงำนท์้องถ่ิน ระดบัต้น (รองปลัดองค กำรบร์ิหำรสว่นตำบล) 1 1 1 1 - - -  

รวม 2 2 2 2 - - -  

ส านักงานปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนตาบล         

น์ักบร์ิหำรงำนท์ั่วไป ระดับต้น (ห์ัวหน้ำสำน์ักปลัด์อบต.) 1 1 1 1 - - -  

น์ักว์ิเครำะห นโยบำยและแผน์(ปฏิบ์ัติกำร/ชำนำญกำร) 1 1 1 1 - - -  

น์ักทร์ัพยำกรบ์ คคล (ปฏบิ์ัติกำร/ช ำนำญกำร) 1 1 1 1 - - -  

น์ิติกร (ปฏบิ์ัติกำร/ช ำนำญกำร) 1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนำช ์มชน์(ปฏิบ์ัติกำร/ช ำนำญกำร) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชำกำรสำธำรณส ข์)ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร( 1 1 1 1 - - -  

เจ้ำพนักงำนธ รกำร์(ปฏบิ์ัติงำน/ชำนำญงำน) 1 1 1 1 - - -  

เจ้ำพน์ักงำนธ รกำร์(ปฏิบ์ัติงำน/ชำนำญงำน) 1 1 1 1 - - -  

เจ้ำพนักงำนป์้องกันและบรรเทำสำธำรณภ์ัย (ปฏบิ์ัติงำน/ชำนำญงำน) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผ ้ช่วยนักพัฒนำช มชน 1 1 1 1 - - -  

ผ ้ช่วยเจ้ำพนักงำนธ รกำร 2 2 2 2 - - -  

ช่ำงป น์)ผ ้มีทักษะ( 1 1 1 1 - - -  

คนสวน์)ผ ้มีทักษะ( 1 1
2
- 

1 1 - - -  

พนักงำนขับรถยนต  (ผ ้มีท์ักษะ) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท ั่วไป         

พนักงำนขับรถยนต ์)รถปฏบิัติกำรณ ฉ กเฉิน( 1 1 1 1 - - -  

พนักงำนขับรถเครื่องจกัรกลขนำดเบำ 1 1 1 1 - - -  

คนงำนทั่วไป์)ปฏิบัตงิำนด้ำนป้องกันฯ( 2 2 2 2 - - -  

คนงำนทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

รวม 22 22 22 22 - - -  



 

 

 
 

ส่วนรำชกำร 

 

 
กรอบ์

อัตรำกำลง์
เดิม 

อัตรำตำแหน่งท์ี่คำดว่ำ์
จะต์้องใช์้ในช์่วงระยะเวลำ 

3 ป์ีข์้ำงหน้ำ 

 
เพิ่ม/ลด 

 
 

หมำยเหต  

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง         

ผ ้อำนวยกำรกองคลงั (น์ักบร์ิหำรงำนกำรคลัง) 1 1 1 1 - - - ว่างเม่ือ 24 ม๊.ค. 54 

น์ักว์ิชำกำรเง์ินและบ์ัญชี์(ปฏบิ์ัติกำร/ชำนำญกำร) 1 1 1 1 - - -  

น์ักว์ิชำกำรจัดเก ์บรำยได้ (ปฏบิ์ัติกำร/ชำนำญกำร) 1 1 1 1 - - -  

เจ้ำพนักงำนกำรเง์ินและบ์ัญช์ี (ปฏิบ์ัติงำน/ชำนำญงำน) 1 1 1 1 - - - ว่างเม่ือ 1 ส.ค. 60 

เจ้ำพน์ักงำนพัสด  (ปฏบิ์ัติงำน/ชำนำญงำน) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผ ้ช่วยนักวิชำกำรเง์ินและบัญชี์ 1 1 1 1 - - -  

ผ ้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเง์ินและบัญชี์ 1 1 1 1 - - -  

ผ ้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสด   1 1 1 1 - - -  

ผ ้ช่วยเจ้ำพนักงำนธ รกำร์ 1 1 1 1 - - -  

รวม 9 9 9 9 - - -  

กองช่าง         

ผ ้อำนวยกำรกองช่ำง (น์ักบร์ิหำรงำนช่ำง) 1 1 1 1 - - - ว่างเม่ือ 1 ม.ค. 60 

นำยช่ำงโยธำ (ปฏบิ์ัติงำน/ชำนำญงำน) 1 1 1 1 - - - ว่างเม่ือ 1 มี.ค. 62 

นำยช่ำงไฟฟ้ำ (ปฏิบ์ัติงำน/ชำนำญงำน) 1 1 1 1 - - -  

เจ้ำพน์ักงำนธ รกำร์(ปฏิบ์ัติงำน/ชำนำญงำน) 1 1 1 1 - +1 -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผ ้ช่วยช่ำงโยธำ  1 1 1 1 - - -  

ผ ้ช่วยเจ้ำพนักงำนธ รกำร 1 1 1 1 - - -  

ผ ้ช่วยนำยช่ำงเขียนแบบ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท ั่วไป         

คนงำนทั่วไป์)ปฏิบัตหิน้ำที่ช่ำงไฟฟ้ำ( 1 1 1 1 - - -  

คนงำนท์ั่วไป์)ปฏิบัตหิน้ำทีก่ำรประปำ( 1 1 1 1 - - -  

รวม 9 9 9 9 - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ผ ้อำนวยกำรกองกำรศ์ึกษำ์(น์ักบร์ิหำรงำนกำรศ์ึกษำ) 1 1 1 1 - - -  

น์ักว์ิชำกำรศึกษำ (ปฏบิ์ัติกำร/ชำนำญกำร) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผ ้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ 1 1 1 1 - - -  

ผ ้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  

ผ ้ช่วยเจ้ำพนักงำนธ รกำร 1 1 1 1 - - -  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด         

คร  2 2 2 2 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผ ้ช่วยคร ผ ้ด แลเด ก 1 1 1 1 - - -  



 

 

 
 

ส่วนรำชกำร 

 

 
กรอบ์

อัตรำกำลง์
เดิม 

อัตรำตำแหน่งท์ี่คำดว่ำ์
จะต์้องใช์้ในช์่วงระยะเวลำ 

3 ป์ีข์้ำงหน้ำ 

 
เพิ่ม/ลด 

 
 

หมำยเหต  

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงานจ้างท ั่วไป         

คนงำนทั่วไป์)ปฏิบัตหิน้ำทีผ่ ้ด แลเด ก( 1 1 1 1 - - -  

โรงเรยีนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแมด         

คร  3 3 3 3 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผ ้ช่วยคร ผ ้ด แลเด ก 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ(         

ผ ้ด แลเด ก 2 2 3 3 - - -  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายคูณ         

์คร  1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ(         

์ผ ้ด แลเด ก 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างท่ัวไป         

 คนงำนทั่วไป์)ปฏิบัตหิน้ำทผี ้ด แลเด ก( 2 2 2 2 - - -  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านโนนสมบูรณ์         

 คร  2 2 2 2 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ(         

 ผ ้ด แลเด ก 1 1 1 1 - - -  

รวม 22 22 22 22 - - -  

รวมท ั้งส้ิน 62 62 62 62 - - -  



 

 ๓. ๓  นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค ์ความรู้  
๑) สร์้ำงควำมร ้และควำมเข้ำใจใหก้ับบ คลำกรเก์ี่ยวกับกระบวนกำรและค ณค์่ำของกำรจ์ัดกำรควำมร  ้
๒) ส่งเสริมและสนบัสน นว์ัฒนธรรมขององค ์กรที่เอ์ื้อต์่อกำรแบ่งปันและถ่ำยทอด 
๓) ส์่งเสร์ิมให์้ม์ีกำรพัฒนำระบบจ์ัดกำรควำมร ้ เพื่อให์้บ ์คลำกรสำมำรถเข์้ำถ์ึงองค์ ควำมร ์้ต์่ำง ๆ ขององค ์กร์

และเก์ิดกำรแลกเปลี่ยนเร์ียนร์ ้ได้อย่ำงมีประสิทธ์ิภำพ 
๔) จัดทำ “แผนกำรจัดกำรควำมร ้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี ้

 ก.  กรอบแนวทางในการจัดระบบองค์ความรู้ในองค์กร  
องค์ กรต์้องสร์้ำงกระบวนกำร กำรจ์ัดกำรควำมร ้ (Knowledge Management) ให์้เก์ิดข้ึน์์โดย์

ต์้องม์ีกำรพ์ัฒนำควำมร ์้เพื่อให์้ม์ีล์ักษณะเป ์นองค์ กำรแห์่งกำรเร์ียนร ์้อย์่ำงสม่ ำเสมอ โดยม์ีกระบวนกำร  7 ข้ันตอน 
ดังนี ้

(1) กำรบ์่งช้ีควำมร ้ (Knowledge Identification) เช่น พิจำรณำว่ำ วิส์ัยท์ัศน  พันธก์ิจ์ เป์้ำหมำย์
ขององค กรคืออะไร และเพ์ื่อให้บรรล เป์้ำหมำย เรำจำเป ์นต์้องร ์้อะไร โดยขณะนีเ้รำม์ีควำมร ์้อะไรบ์้ำง อย ์่ในร ์ปแบบ์
ใด อย ่ที่ใคร ทั้งภำยในและภำยนอกองค กร 

(2) กำรสร์้ำงและแสวงหำควำมร ้ (Knowledge   Creation   and Acquisition) เชน กำรสร์้ำง์
ควำมร ้ใหม่ กำรแสวงหำควำมร จ้ำกภำยนอก กำรรักษำควำมร ้เก่ำ กำรก ำจัดควำมร ท้ี่ใช้ไม์่ได้แล้ว 

(3) กำรจ์ัดควำมร ์้ให์้เป ์นระบบ (Knowledge Organization) เป ์นกำรวำงโครงสร์้ำงควำมร ้ เพื่อ 
เตรียมพรอ้มส ำหร์ับกำรเก์ บควำมร ้อย่ำงเป็นระบบในอนำคต 

(4) กำรประมวลและกลั่นกรองควำมร ้ (Knowledge Codification and Refinement) เช่น กำร์
ปรับปร งร ปแบบเอกสำรให้เป็นมำตรฐำน กำรใช้ภำษำเดียวกัน กำรปรับปร งเนือ้หำใหส้มบ รณ  

(5) กำรเข์้ำถึงควำมร ้ (Knowledge Access) เป ์นกำรท ำให์้ผ ์้ใช้ควำมร ์้นัน้เข์้ำถ์ึงควำมร ์้ที่ต์้องกำรได้์
ง่ำยและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลย์ีสำรสนเทศ Web Board กระดำนประชำส์ัมพ์ันธ  เป็นต้น 

(6) กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมร ้ (Knowledge Sharing) สำมำรถด ำเน์ินกำรได์้หลำยว์ิธี โดยกรณี 
เป ์น Explicit Knowledge   อำจจ์ัดท ำเป ์นเอกสำร ระบบฐำนข์้อม ์ลควำมร ้ ระบบเทคโนโลย์ีสำรสนเทศ หร์ือ์กรณี์
เป ์น์ Tacit    Knowledge  อำจจ์ัดท ำเป ์นระบบก์ิจกรรมช มชนแห์่งกำรเร์ียนร ้ กำรส์ับเปลี์่ยนงำน กำรย์ืมต์ัว์เวที์
แลกเปลี่ยนเรียนร ้ ทีมข์้ำมสำยงำน เป็นต้น 

(7) กำรเรียนร ้ (Learning) ควรท ำให์้กำรเร์ียนร ์้เป ์นส์่วนหน่ึงของงำน เช่น เก์ิดระบบกำรเร์ียนร ์้จำก์
สร์้ำงองค ควำมร ้น ำควำมร ้ไปใช์้ให้เกิดกำรเรียนร ้และประสบกำรณ ใหม่และหม นเวียนต่อไปอย่ำงต่อเนือ่ง 



 

 ข. กรอบแนวทางในการเข้าถึงองค์ความรู้  
เพื่อให์้องค์ กรประสบควำมสำเร์ จตำมวิส์ัยท์ัศน  เป์้ำหมำย และกลย ์ทธ ทีก่ ำหนดไว้ 

หน์่วยงำน์จำเป ์นต์้องม์ีกำรต์ิดตำมและประเม์ินผลงำน กำรวิเครำะห ์และสร์้ำงองค์ ควำมร ์้ในระด์ับองค ์กร ด์ังนั้น 
องค ์กรต์้องมี์ กำรเลือกองค ควำมร ้ และก ำหนดตัวช์ี้ว์ัดท่ีเหมำะสมและสอดคล์้อง หล์ังจำกนัน้ต์้องสร ์ปว์่ำ อะไรค์ือ
ข์้อม ์ลสำรสนเทศ์องค ควำมร ้ ตัวช์ี้ว์ัดที่ต้องมี หล์ังจำกนั้น จ์ึงรวบรวมและจัดเก์ บในแต์่ละข้ันตอนและกระบวนกำร
บร์ิหำรงำนต์้องม์ีกำร์ ก ำหนดควำมถ่ีในกำรจัดเก บ ผ์ ้รับผ์ิดชอบและวิธ์ีกำรจัดเก บ ซึง่เมือ่ได้ข้อม ์ลสำรสนเทศและ
องค์ ควำมร ์้ด์ังกล์่ำวข์้ำงต์้น์ จะต์้องม์ีกำรแลกเปลี์่ยนเร์ียนร ์้รวมทั้งถ์่ำยทอดใช้ในกำรบร์ิหำรงำนทั้งระด์ับองค์ กร
และระด์ับกระบวนกำรเพ์ื่อให้์เป็นไปตำมวิสัยทัศน  เป้ำหมำยและทิศทำงขององค กร ดังนี ้

1. กำรบ่งช้ีควำมร ้และข์้อม ล ตัวช์ี้ว์ัดที่มีผลต์่อกำรบรรล์ วส์ัยท์ัศน  เป์้ำหมำย และกลย์ ทธ ์ของ
องค์ กร์ ทั้งนี้ จะตอ้งขอควำมเห นจำกท์ กคน ท กหนว่ยงำนที่เกี่ยวข์้อง หรือแม์้กระท่ังผ ์้ที์่ม์ีส์่วนได์้ส์่วนเส์ียจำก
ภำยนอก เพื่อให้์ครอบคล มท กประเด ์น 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมร ้ เพ์ื่อรวบรวมองค ควำมร ้และผลกำรว์ัดและกำรวิเครำะห ์ที่ได์้
กำหนด์ควำมตอ้งกำรไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้สำมำรถหำแหลง่ควำมร ้และข์้อม ลจำกทัง้ภำยในและภำยนอกองค กร 

3.  ดำเน์ินกำรจ์ัดทำระบบในกำรจ์ัดกำรองค์ ควำมร ้ ข์้อม ์ล และสำรสนเทศที์ไ่ด์้จำกข์้อ 2เพื่อให ้
พร้อมใช้งำนส ำหรับผ ้ท่ีเกี่ยวข้องและสำมำรถอ์้ำงอ์ิงท้ังในปัจจ บันและอนำคต 92 หมวด 4  กำรวัด กำรว์ิเครำะห  
และ์กำรจัดกำรควำมร  ้

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมร ้ องค์ กรจะต์้องด ำเน์ินกำรตัง้คณะท ำงำนที์่ม์ีองค์ ควำมร ้ 
ตำมที่กล์่ำวไว้ในข์้อ์1 เพื่อท ำกำรประเม์ินและกล่ันกรององค์ ควำมร ์้ท่ีถ์ กต์้อง แม์่นยำ ก์่อนที์่จะทำกำรเผยแพร์่ทั้ง
ภำยใน์และภำยนอก ซึ่งจะต้องระว์ังเป็นอย่ำงมำก เนือ่งจำกม์ีผลต่อควำมเช์ื่อมั่นขององค กรต่อสำธำรณชน 

5.  กำรเข์้ำถ์ึงควำมร ้ ข์้อม ์ล สำรสนเทศ องค ์ควำมร ์้ทั้งหมดท์ี่เก์ิดข้ึนในองค ์กรจะต์้องพร์้อมใช้
งำนและบ ์คลำกรท่ีเกี่ยวข์้องสำมำรถเข์้ำถ์ึงได์้อย์่ำงสะดวกสบำยและม์ีประส์ิทธิภำพ์อย์่ำงไรก ์ตำมในเรื่องควำม
ปลอดภ์ัย์ของข์้อม ์ลจะต์้องม์ีกำรพิจำรณำเตร์ียมควำมพร์้อมไว้เป์ นอย์่ำงดีพร์้อมทัง้ม์ีแผนฉ ์กเฉ์ินและแผนส ำรอง
เป ์นอย์่ำงดี์หำกเก์ิดภ์ัยพิบัต ิหร์ือควำมไม่สงบในกรณีต่ำงๆ 

6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมร ้ หลงัจำกสร้ำงควำมพร์้อมในเรื่องกระบวนกำรจ์ัดเก ์บและพร์้อม
ใช้์ งำนไปแล้วนั้น องค กรมีกำรน ำควำมร ้ไปใช์้งำนและนำกล์ับมำแลกเปลี์่ยนด์้วยวิธ์ีกำรต์่ำงๆ อำทิ์ ช มชนแห์่งกำร
เร์ียนร ้์เวทีสัมมนำ กำรเขียนบทควำม กำรเล่ำประสบกำรณ์ ที่ดีและบทเรียนจำกกำรน ำไปปฏ์ิบัต ิ

7.  กำรเร์ียนร ้ หล์ังจำกกำรแลกเปลี์่ยนเร์ียนร ์้ในข์้อที่ 6  กำรนำควำมร ์้ไปปฏิบ์ัต์ิจร์ิง ส์่งผลให์้
กำรสร์้ำงองค์ ควำมร ์้ใหม์่และฐำนองค์ ควำมร ์้ขององค์ กรขยำยใหญ์่ข้ึนและเป ์นองค์ ควำมร ์้ที่สล์ับซ์ับซ์้อนและ
ทรงค์ ณค์่ำ์มำกข้ึน ซึ่งสำมำรถใช้เป ์นด์ัชน์ีควำมสำเร์ จของกำรจ์ัดกำรควำมร ์้ได์้เป  ์นอย์่ำงดี ทั้งนี้ หำกม์ีกำร
พิจำรณำปร์ับเปลี์่ยน์วิส์ัยท์ัศน  เป์้ำหมำย กลย์ ทธ์ขององค์ กร์ องค์ กรสำมำรถดำเน์ินกำรกำรจ์ัดกำรควำมร ์้ตัง้แต์่
ข้ันตอนที่ 1 จนถ์ึง 7 ได้์อย่ำงตอ่เนื่อง และพ์ัฒนำองค์ ควำมร ้ใหม่ๆ ให้เกิดข์ึ้นในองค กรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

ค . การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้  
1. กำรสร์้ำงท์ีม (Team   Work) ในกำรสร์้ำงจะต์้องช้ีแจง Concept   KM ก์ับบ ์คลำกรท ์ก

ระด์ับ์ ผ ์้ทำหน์้ำที่มำจำกท์ีมงำน์  2  ส่วน ค์ือ ผ ์้บร์ิหำรด์้ำนจ์ัดกำรควำมร ์้ในส์่วนรำชกำร (CKO)   และผ ์้ม์ี
ควำมร ์้และประสบกำรณ ด้ำน KM  กำรด ำเนินกำรจะถ์ กถ์่ำยทอดโดยไม์่ให์้ร ์้ต์ัว แต์่จะบ ์รณำกำรไปก์ับงำนประจำที์่
ม์ีอย  ่หล์ังจำก์นั้น จงึจัดห์้องบรรยำยให้ควำมร ้แกผ่ ป้ฏ์ิบัติงำนท กคน 

2. หำเคร์ือข์่ำยเพ์ื่อช่วยข์ับเคลี่อนทัง้องค์ กร โดยใช้บ ์คลำกรที่ม์ีค์ ณภำพทั้งหมดที่ม์ีอย  ่
รวบรวม์รำยละเอ์ียดท ำเป็นเครือข่ำยขององค กร 

3. สร์้ำงเครือข่ำยให้ก์ับหน์่วยงำนภำยในองค กร โดยกระต ้นให้มีกำรแลกเปล์ี่ยน โดยใช้ป์ัญหำเป ์น
ต์ัวตั้งและน ำปัญหำเหล่ำน์ั้นมำแก์้ปัญหำ เช์่น จำกควำมเสี่ยง ข้อติดข์ัดในกำรท ำงำน หร์ือควำมสำเร์ จในกำรท ำงำน 
โดย์ให์้ท ์กคนได์้เล์่ำเรื์่องรำวแห์่งควำมสำเร์ จที์่เคยทำหร์ือเคยม์ีประสบกำรณ  พร์้อมทั้งน ำเรื์่องรำวด์ีๆ  เหล์่ำนัน้ไป
ใช์้ใน์กำรปฏิบ์ัต์ิงำนและสร์้ำงเวที หร์ือกระต ์้นให์้เก์ิดเวที เพ์ื่อให์้ท์ กคนในหน์่วยงำนได์้ร์่วมก์ันแลกเปลี์่ยนเร์ียนร ้ 
และหำ์ข์้อตกลงในกำรแก์้ป์ัญหำร์่วมก์ัน อันจะนำไปส ่ Best  Practice  ที์่ทรงค ์ณค์่ำ เพื่อเก ์บเป ์นคล์ังควำมร ์้และ
ถ์่ำยทอดต่อไป 

4. สร์้ำงเคร์ือข์่ำยระหว่ำงหน์่วยงำนภำยในองค์ กร โดยกำรกระต ์น้ให์้ม์ีกำรแลกเปลี์่ยน โดยใช้ 
Best Practice  เป ์นต์ัวตัง้และกระต ์้นให์้เก์ิดกำรแลกเปลี์่ยนในเรื์่องที์่เกี์่ยวข์้องหลำย ๆ ท์ีมงำน และกระต ์น้ให์้
แต์่ละท์ีม์ก ำหนดแผนแลกเปล่ียนเร์ียนร ์้ซึ่งก์ันและก์ันอย์่ำงต์่อเนื์่องและรวบรวมองค์ ควำมร ์้ให์้เป ์นระบบ โดย
ด ำเน์ินกำรจ์ัดทำ์ฐำนข้อม ลในร ปเอกสำรอ์ิเล กทรอนิกส  ยกยอ่งชมเชยและให้รำงวัล 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ กำรสร้ำงเครือข์่ำยองค ควำมร จ้ะสำเร์ จได์้ต์้องได์้ร์ับกำรสน์ับสน์ นและ
ควำมร์่วมม์ือจำกผ ์้บร์ิหำรท ์กระด์ับ ควำมพร์้อมของท์ีมงำนผ ์้ม์ีประสบกำรณ ์ในกำรจ์ัดกำรควำมร ้ ม์ีเวท์ีที์่
ช์ัดเจน และสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน โดยเฉพำะอย์่ำงยิ่งจะต์้องแทรกซ์ึมไปก์ับงำนประจำตลอดจนม์ีกำร
เสร์ิมแรงโดย์กำรให้รำงวัล จ์ึงจะส ำเร จได ้

 

 ง. การบริหารจ  ัดการองค์ความรู้สู่องค  ์กรตามแนว  PMQA หมวด 4 
1.   ส่วนรำชกำรต้องมีระบบฐำนข้อม ลผลกำรดำเน์ินงำนตำมแผนย์ ทธศำสตร ์และแผนปฏ์ิบ์ัติ 

รวมทัง้์ผลกำรด ำเนินงำนของตัวช์ี้ว์ัดตำมค ำรับรองปฏิบ์ัติรำชกำรท่ีครอบคล ม ถ กต้อง และทันสมัย 
2. ส์่วนรำชกำรทบทวนฐำนข์้อม ์ลเพอสน์ับสน์ นกำรปฏบ์ัต์ิงำนของกระบวนกำรที์่สร์้ำงค์ ณค์่ำ 

ที่จัดทำไวใน พ.ศ. 2551 และต์้องม์ีฐำนข์้อม ์ลเพอสน์ับสน์ นกำรปฏบ์ัต์ิงำนของกระบวนกำรที์ส่ร์้ำงค ์ณค์่ำเพมเต์ิม
อย์่ำง์น้อย 2 กระบวนกำร 

3.  ส์่วนรำชกำรต์้องม์ีระบบเทคโนโลย์ีสำรสนเทศเพอให์้ประชำชนสำมำรถเข์้ำถ์ึงข์้อม ์ลข์่ำวสำร
ได้อย่ำงเหมำะสม
 
 4. ส์่วนรำชกำรต์้องม์ีระบบกำรต์ิดตำม เฝ์้ำระวง และเต์ือนภย (Warning System) เชน กำร 

กำหนดระบบเตือนภ์ัยแบบส์ัญญำณไฟจรำจร กำรจัดห้องปฏิบัติกำรทีบ่่งช้ีของกำรเปล์ี่ยนแปลงทีเ่ก์ิดข้ึน 
5.  ส่วนรำชกำรต้องมีระบบบร์ิหำรควำมเส่ียงของระบบฐำนข้อม ล และสำรสนเทศ 
6.  ส์่วนรำชกำรต์้องจ์ัดทำแผนกำรจ์ัดกำรควำมร ้ และนำแผนไปปฏ์ิบ์ัติ จะต์้องแสดงผลกำร

จ์ัดกำร์ควำมร ้ KM Action Plan  อย์่ำงน์้อย์3 องค์ ควำมร ้ ตำมแนวทำงที์่กำหนด และรำยงำนผลกำร
ด ำเน์ินงำนตำมแผน์โดยดำเน์ินก์ิจกรรมตำมแผนกำรจ์ัดควำมร ์้ได์้สำเร ์จครบถ์้วนท ์กก์ิจกรรม์และสำมำรถ
ดำเน์ินกำรที์่ครอบคล ์ม์กลมเปำหมำยไดไมนอยกวำรอยละ 80 ในทกกจกรรมแลกเปลยนเรยนรทระบไว 



 

 ๓ . ๔  นโยบายด้านภาระงาน 
๑) มีกำรก ำหนดภำระงำนของบ คคลท กคนอย่ำงชัดเจน 
๒) มีกำรจัดท ำค ่มอืกำรปฏิบ์ัติงำนของท กงำน 
๓) บ คลำกรมกีำรพฒันำ ศึกษำ ทำควำมเข์้ำใจถึงภำระงำนร์่วมก์ันอย์่ำงสม่ ำเสมอโดยท ์กงำน

จะต์้องม์ีกำรประชมบ ์คลำกรภำยในเพื่อเป์ นกำรรำยงำนผลกำรดำเน์ินงำนกำรแก์้ไขป์ัญหำอปสรรคและปร์ับปร ์ง
ภำระงำนประจ ำท กเดอืนโดยใหง้ำนกำรเจ้ำหน์้ำที่ จัดท ำค ำสั่งกำรแบ่งงำนและกำหนดหน้ำที่ควำมรบัผ์ิดชอบของ
ส์่วนรำชกำรในองค์ กำรบร์ิหำรส์่วนตำบลบ้ำนแมด แยกเป์ นส์่วนรำชกำร และให์้ม์ีกำรทบทวนกำรปฏิบ์ัต์ิหน์้ำที์่
ท์ กรอบกำรประเม์ินหรือเมื่อมีภำระงำนเปล์ี่ยนแปลงไปจำกเดิม 
 

 ๓ . ๕  นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
๑)   ให้ท กงำนในท กกองใช้ข้อม ลเพือ่ว์ิเครำะห งำนจำกแหล์่งข้อม ลเดียวกัน 
๒) ให้ท กงำนจัดท ำฐำนข้อม ลด้วยระบบคอมพ์ิวเตอร ์ในภำรก์ิจของงำนนั้น ๆ และหำแนวทำงใน

กำร์เช์ื่อมโยงข้อม ลเพื่อใช้ร์่วมก์ัน 
๓) ให้มีกำรปรับปร งฐำนข้อม ลทีร่ับผ์ิดชอบให้เป็นปัจจ บันอย่ำงสม่ำเสมอ์โดยให้ปฏ์ิบัติตำมแผน

แม์่บทสำรสนเทศขององค์ กำรบร์ิหำรส์่วนต ำบลบ้ำนแมด งำนกำรเจ์้ำหน์้ำที่ต์้องมีกำรประชำสมัพันธ ผ์่ำน
เทคโนโลย์ีสำรสนเทศอย่ำงตอ่เนื่อง 
 

 ๓.6 นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
๑)  มีกำรประช มหัวหน้ำงำนกับผ ้อ ำนวยกำรกองเพ์ื่อเป็นกำรรำยงำนผลติดตำมและร์่วมแก์้ไข

ป์ัญหำ์อ์ ปสรรค ตลอดจนร์่วมให้ข์้อเสนอแนะต่อกำรบรหิำรของหน่วยงำนเป็นประจ ำ 

๒) ท ์กงำนม์ีกำรประชมงำน เพอให์้บ ์คลำกรม์ีส์่วนร์่วมในกำรพฒนำและปร์ับปร์ งกำร
ปฏ์ิบ์ัต์ิงำนร่วมก์ัน 

๓) สน์ับสน นและส่งเสริมใหบ้ คลำกรมสี่วนร่วมในก์ิจกรรม 
๔) ส่งเสริมมำตรกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรใช์้ทรัพยำกรร่วมก์ันอย่ำงม์ีประสิทธิภำพ 
๕) ส์่งเสร์ิมและสน์ับสน ์นกำรสร์้ำงและใช้องค ์ควำมร ์้ในกระบวนกำรทำงำน เพ์ื่อให์้บ ์คลำกรพัฒนำ 

ท์ักษะและควำมชำนำญในกำรปฏิบ์ัต์ิงำนให์้บรรล์ ผลตำมพันธก์ิจขององค ์กรให์้เก์ิดประโยชน ์ประส์ิทธิภำพ์
ส งส์ ดและม์ีศักยภำพในกำรพัฒนำตนเอง 

๓.7 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑)  มีกำรสนับสน นส่งเสริมพัฒนำทรัพยำกรบ คคลเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรส่งบ คลำกรเข้ำรับกำรอบรมในหลักส ตรต่ำงๆที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำบ คลำกร 

๒)  สนับสน นให้บ คลำกรได้รับกำรศึกษำต่อในระดับที่ส งข้ึน  
3(์์มีกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบ คลำกรทั้งด้ำนทักษะวิชำกำรและกำรรอบร ้และ

น ำผลมำเป็นแนวในกำรปรับปร งพัฒนำบ คลำกรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง์ โดยให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
จัดท ำแผนพัฒนำบ คลำกรให้สอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง์3์ปี์)พ.ศ.์2561 -2563(์ 



 

 
 

 ๓.8 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
 

๑) ม์ีกำรจ์ัดท ำแผนกำรใช้เง์ินงบประมำณท้ังงบประมำณแผ์่นด์ินและเง์ินรำยได้ ให์้เป ์นไป

ตำม์ว์ัตถ ประสงค และสอดคล้องก์ับภำรกิจของกอง และให้เป็นไปตำมแผนปฏ์ิบัติงำนประจ ำป ี

๒) มีกำรจัดท ำสร ปรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท์ั้งงบประมำณแผ์่นด์ินและเง์ินรำยได์้

ประจำเด์ือน์เว์ียนให้บ คลำกร และประชำชนทั่วไปได้ทรำบท กเดอืน 

๓) ม์ีกำรนำเทคโนโลย์ีมำใช้ในกำรบร์ิหำรจ์ัดกำรเพ์ื่อให์้กำรด ำเน์ินงำนเป ์นระบบกำรบร์ิหำร

และ์จัดกำรตำมระบบบัญช์ีมำใช้ 

๔) มีกำรมอบหมำยให้บ คลำกรมสี่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบ์ัติงำนดว้ยควำมโปร่งใส 

โดยให์้กองคล์ัง ด ำเน์ินกำรจ์ัดทำรำยงำนสร์ ปผลกำรด ำเน์ินงำนแล์้วประชำส์ัมพนธ ให์้ท ์กฝ์่ำย

และ์ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบเป็นประจ ำท กเดอืน 
 

๓.9 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

๑) สน์ับสน ์นและส์่งเสร์ิมให์้บ ์คลำกรม์ีส์่วนร์่วมในก์ิจกรรมด์้ำนกำรทำน ์บำร ์งศ์ิลปวัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน 

๒ ) จั ด ท ำ  แ ผ น / ก์ิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก ำ ร ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ง ำ น ด้ ำ น ท ำ น  บ ำร ง
ศิลปว์ัฒนธรรม 

๓) ดำเน์ินกำรให์้ผ ์้บร์ิหำรและบ ์คลำกรตระหน์ักในก์ิจกรรมด์้ำนกำรทำน ์บำร ์ง

ศ์ิลปว์ัฒนธรรมที่์น ำไปส ่กำรสร้ำงสรรค  รวมทัง้กำรอน รักษ  ฟ์ื้นฟ  สืบสำนประเพณีและว์ัฒนธรรม 

3.10 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแมด 
อน ์สนธิจำกคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบร์ิหำรงำนบ ์คคลส์่วนท์้องถ่ิน(ก.ถ.)ได์้กำหนดมำตรฐำน์

ทำงค์ ณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำน และล กจ้ำงประจ ำขององค์ กรปกครองส์่วนท์้องถ่ิน ซึ่งได์้
ประมวล์ข้ึนจำกข์้อเสนอแนะของผ ์้บร์ิหำรท์้องถ่ินและประชำชนผ ์้ร์ับบร์ิกำร์จำกองค ์กรปกครองส์่วนท์้องถ่ิน 
โดยมี์วัตถ ์ประสงค ์เพื่อใช้เป ์นหล์ักกำรและแนวทำงปฏบ์ัต์ิให์้ข์้ำรำชกำรหร์ือพน์ักงำนส์่วนท์้องถ่ิน และล ์กจ์้ำง
ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยท่ัวไปใช้ย์ึดถือปฏ์ิบัติเป็นเครื่องกำกับควำมประพฤตไิด้แก่ 

1.  พ์ึงด ำรงตนให้ตั้งมั่นอย ่ในศีลธรรม ปฏ์ิบัติหน์้ำที่ด้วยควำมซื์อ่สัตย ส จริต เสียสละ และมี
ควำมรับผ์ิดชอบ 

2.  พ์ึงปฏ์ิบัติหน์้ำที์่อย่ำงเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให์้ตรวจสอบ 
3.  พ์ึงให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคสะดวก รวดเร ว มอี์ัธยำศัยไมตรีโดยยึดประโยชน ของ

ประชำชนเป็นหลัก 
4.  พ์ึงปฏ์ิบัติหน์้ำที่โดยย์ึดผลสมัฤทธ์ิ์ของงำนอย่ำงค ์ม้ค์่ำ 
5.  พ์ึงพ์ัฒนำทักษะ ควำมร ้ ควำมสำมำรถ และตนเองให้ทนัสมัยอย ่เสมอ 


