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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข             เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
7) พ.ศ.2562 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือ
สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งหน้าที่ภารกิจมีความหลากหลายและคลอบคลุมการ
ด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านส าคัญที่ต้องมีการพัฒนาและถือเป็นกลไก และ
ถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จึงได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น  โดยได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน  ได้แก่ 

1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ ( Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถ 
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจึงได้จัดท าแผน
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้                เพ่ือเปูาหมายส าคัญในการผลักดันและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัด             ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการช่วยพัฒนาต าบลได้อย่างอย่างยืน 
 
 
 
                                     ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 

                                                         งานบริหารงานทั่วไป (งาน)บริหารงานบุคคล 
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ส่วนที่ 1  บทท่ัวไป 

 

1.1 วิสัยทัศน์ 

                การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการก าหนด 
ทิศทาง การพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการ และแนวทางในการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่างๆ บรรลุตามเปูาหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนคลอบคลุมทุกด้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้วางแนวทางและก าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ไว้ดังนี้  
 

               “โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณปูการเพียงพอได้มาตรฐานทั่วถึง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด าเนิน
ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา   
   - ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
   - ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชน มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 
   - ประชาชนได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ประชาชนมีการพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 

   - การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์ แก่ประชาชนสร้างสังคมน่าอยู่ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนา   

    - การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวก และรวดเร็ว 
   - ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
   - การขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก 
   - ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

 
 
 



2 
 
 
 

                 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา   
   - การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ า 

   - การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา   
   - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับต่างๆ 
   - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

                 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ 
ท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา   
   - ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

   - ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตรมีรายได้เพียงพอ สามารถ 
พ่ึงตนเองได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา   

   - ประชาชนมีความจงรักภักดีและสามัคคีกัน 
   - ประชาชนร่วมสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                  แนวทางการพัฒนา   
   - การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   - ประชาชนได้รับความสะดวกและทราบถึงบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 

 
 
 



 
ส่วนที ่2  สถานภาพและสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 

   
      2.1  ข้อมูลทั่วไป 
   ด้านกายภาพ 

 
  ตราเครื่องหมาย   เป็นรูปวงรีซ้อนกัน 2 ชั้น มีรูปคนพายเรืออยู่ในล าคลองที่น้ าใสสะอาดท่ามกลางพ้ืนที่
สวนผักและผลไม้ที่สมบูรณ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประชาชนในต าบลท่านัด จะประกอบอาชีพเกษตรกร ท าพืชสวนทางการเกษตร
และผลไม้  เช่นสวนองุ่น สวนมะนาว สวนฝรั่ง ซึ่งแสดงถึงพืชเศรษฐกิจของต าบล และรูปผลไม้ตลอดแนวริมคลอง 
ความหมาย 
 สีเขียว  หมายถึง     เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่เงียบสงบ 
 สีเหลือง   หมายถึง     เป็นชุมชนแห่งความสงบสุขและปลอดภัย 
 คนพายเรือ  หมายถึง     ชาวสวนที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรของต าบลท่านัดมาตั้งแต่อดีต 

ต้นผลไม ้ หมายถึง     วิถีชาวบ้านของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกองุ่นเป็นหลักและเป็นพืช
เศรษฐกิจของต าบลท่านัด 

อบต.ท่านัด       หมายถึง     องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
          อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี    หมายถึง   ที่ตัง้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ซึ่งตั้งอยู่ใน   
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 
ความหมายโดยรวมของตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
              หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกร วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพที่สุจริต 
ของประชาชน อันจะส่งผลให้ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองท้ังด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม และน าพา 
ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งความจงรักภักดี สงบสุข และปลอดภัย 
สีประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด   คือ  สีเขียว  สีเหลือง  
ขนาดของตราเครื่องหมาย        มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง  5  ซ.ม. 
 

ประวัติความเป็นมา 
    ผู้ตั้งถิ่นฐานในระยะแรก ๆ  เป็นชาวมอญซึ่งอพยพเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นติดต่อกันจนถึงสมัยกรุง

ธนบุรีรุ่นแรก ๆ  มากับพวกมอญ 7 หัวเมือง ได้แก่ เมืองโทรโยค ท่าขนุน ท่ากระดาน           ท่าตะกั่ว  สุ่มสุ่ม  ทองผาภูมิ  
และสิงห์  อาศัยอยู่แถบล าน้ าแม่กลองในสมัยรัชกาลที่ 5  ปรากฏว่ามีคนมอญอยู่ในประเทศไทยประมาณ  50,000  คน  
และอยู่ในเขตมณฑลราชบุรี  12,806  คน  ดินแดนที่พวกมอญอาศัยอยู่แต่เดิมเป็นดินแดนที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีใครพัก
อาศัยการที่คนมอญได้อพยพมาอยู่ที่นี่ท าให้ดินแดน 
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เหล่านี้กลายเป็นบ้านเมืองได้  การอพยพเข้ามาของคนมอญจึงมีคุณค่าในสายตาของไทยเพราะเป็นการเข้ามาท าประโยชน์
ให้แก่แผ่นดินไทย  ชาวมอญจะคอยรายงานความเคลื่อนไหวของพม่าให้แก่คนไทยซึ่งท าหน้าที่เป็นนายด่านรักษาเขตแดน
ทางตะวันตก 

    นอกจากนี้สิ่งที่เป็นมรดกที่มีคุณค่าคือ การสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมของมอญที่ปรากฏให้ 
ได้เห็นในปัจจุบันที่เด่นชัดคือ วัดอมรญาติสมาคม เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยคนมอญ ประวัติความเป็นมาเล่ากันว่า  เสมียนเกาะ
เป็นเสมียนอยู่กรุงเทพฯ ได้หาไม้มาสร้างบ้านและยุ้งข้าว ไม้ที่เหลือจึงน ามาสร้างวัด และได้อาราธนาพระจาก อ.โพธาราม  
จ.ราชบุรี  มาเป็นสมภาร จากนั้นวัดอมรญาติสมาคมได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึง
ความเป็นศิลปะของชาวมอญคือ  หงส์คู่ ซึ่งปัจจุบันนี้เหลือเพียงเสาเดียว เนื่องจากถูกขโมยไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งมอญเป็น
หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสามารถ  เมื่อมาอยู่ในประเทศไทย ก็ท าให้ดินแดน 2 ฟากฝั่งของแม่น้ าแม่กลอง
เจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม ซึ่งได้แบบอย่างที่เคร่งครัด  ตามแนวพุทธศาสนารามัญนิกายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4  เป็นต้น
มาแม้ในปัจจุบัน  การด ารงชีวิตของชาวมอญจะผสมผสานกลมกลืนไปกับชาวไทย จนไม่อาจจ าแนกความแตกต่างของ
ประเพณีได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่คงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ การถือผีโดยเฉพาะผีเรือน และผีบรรพบุรุษ 

 เนื่องจากบ้านท่านัดเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างเขตพ้ืนที่ที่อยู่เหนือขึ้นไป ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท านา  ส่วน
พ้ืนที่ลุ่มทางใต้ จะประกอบอาชีพท าสวน  เช่น มะม่วง มะพร้าว แตงโม รวมไปถึงพืชเกษตรกรรมประเภทผัก อาทิเช่น  
พริก หอม กระเทียม เป็นต้น  ในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวบ้าน โดยที่ชาวบ้านใน
เขตพ้ืนที่สูงทางเหลือของบริเวณคลองท่านัดจะน าข้าวมาแลกกับพริก  หอม กระเทียม ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกมากทางตอนใต้ของ
ต าบล  ด้วยเหตุนี้ พ้ืนที่บริเวณนี้จึงเป็น จุดแลกเปลี่ยนสินค้าที่ส าคัญชาวบ้านจึงเรียกบริเวณดังกล่าวนี้ว่า  “ท่านัด” ซึ่ง
หมายถึงจุดนัดพบเพ่ือการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองแต่ด้วยสาเหตุที่ว่า  หมู่ที่ 1 เป็นหมู่แรกของต าบล จึงได้ชื่อของต าบลมา
เป็นชื่อของหมู่บ้านด้วย   

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยมี นายไพรัตน์ หงส์ศุภางค์พันธ์ ก านันต าบลท่านัด เป็นประธาน
กรรมการบริหาร (โดยต าแหน่ง)  คนแรก   

        

ประวัติความเป็นมาของชื่อแต่ละหมู่บ้าน 

  หมู่ที่  1  บ้านท่านัด   เนื่องจากบ้านท่านัดเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างเขตพ้ืนที่  ที่อยู่เหนือขึ้นไป ซึ่ง
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท านา  ส่วนพ้ืนที่ลุ่มทางใต้ จะประกอบอาชีพท าสวน เช่น มะม่วง มะพร้าว แตงโม  
รวมไปถึงพืชเกษตรกรรมประเภทผัก  อาทิเช่น  พริก  หอม กระเทียม เป็นต้น  ในสมัยก่อน ในบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างชาวบ้าน โดยที่ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่สูง  ทางเหนือของบริเวณคลองท่านัด  จะน าข้าวมาแลกกับ
พริก หอม กระเทียม ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกมากทางตอนใต้ของต าบล  ด้วย 
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เหตุนี้ พ้ืนที่บริเวณนี้จึงเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าท่ีส าคัญ  ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณดังกล่าวนี้ว่า “ท่านัด” ซึ่งหมายถึง  จุดนัด
พบเพ่ือการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเอง  แต่ด้วยสาเหตุที่ว่า หมู่ที่ 1 เป็นหมู่แรกของต าบล จึงใช้ชื่อของต าบลมาเป็นชื่อของ
หมู่บ้านด้วย 
  หมู่ที่  2  บ้านรางสีหมอก  เนื่องจากสมัยก่อนบริเวณที่เรียกว่า “คลองรางสีหมอก” เคยเป็นคอกม้า
ขนาดใหญ่ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ชุมนุมรวมม้าจ านวนมาก  ซึ่งม้าส่วนใหญ่ที่เลี้ยงจะมีลักษณะรูปร่างเป็นสีหมอก จึงท าให้
ชาวบ้านเรียกบริเวณดังกล่าวว่า “บ้านรางสีหมอก” คือบริเวณโรงเรียนบ้านราง สีหมอกในปัจจุบัน  

หมู่ที่  3  บ้านคลองมอญ  ในสมัยก่อน  ชาวมอญมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณสองฝั่งคลองนี้ 
เป็นจ านวนมากและได้มีการติดต่อคมนาคมโดยใช้เส้นทางนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ชาวมอญยังได้สร้างวัดขึ้น
โดยให้ชื่อว่า  “วัดมอญ” หรือ  “วัดอมรญาติสมาคม”  ในปัจจุบัน  การเดินทางไปวัดจะต้องใช้เส้นทางเรือผ่านคลองนี้
เพียงทางเดียว จึงท าให้ชาวบ้านเรียกว่า “บ้านคลองมอญ” 
  หมู่ที่  4  บ้านรางยาว  เนื่องจากตามค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าว่า เมื่อก่อนชาวบ้านจะตั้งบ้านเรือน
อยู่ 2  ฝั่งล าคลอง  ซึ่งล าคลองนั้น แต่ละบ้านจะอยู่ห่างกันมาก  แต่เนื่องจากยังมีบ้านเรือนไม่มากนัก ท าให้ยังไม่มีถนนตัด
ผ่าน  ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องใช้ทางน้ าเป็นหลักในการเดินทาง  ซึ่งระยะทางของคลองในสมัยก่อนไม่สามารถวัดระยะทางได้
เนื่องจากคลองมีความยาวมาก  ชาวบ้านจึงเอาลักษณะดังที่กล่าวข้างต้นมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน  โดยจะเรียกกันว่า “บ้านราง
ยาว” ตามชื่อของคลองรางยาวในสมัยนั้น 
  หมู่ที่  5  คลองราษฎร์เจริญ  สมัยก่อนมีวัดชื่อเดิมว่า“วัดสุน” ซึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านศรัทธาและนับถือกัน
มาโดยตลอด ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดสุนให้เป็น“วัดราษฎร์เจริญธรรม”ท าให้ชาวบ้านสองฝั่งคลองนี้เรียกคลองนี้ว่า 
“คลองราษฎร์เจริญ” ซึ่งมาจากชื่อวัดนั่นเอง 
  หมู่ที่  6  บ้านคลองตาลักษณ์  (ตาเล็ก)  เนื่องจากคลองตาเล็กในปัจจุบัน  โดยเดิมชื่อ “คลองตา
ลักษณ์” ชาวบ้านเล่าว่าในสมัยก่อนชาวบ้านจะใช้คลองในการเดินทาง  จึงได้มีการขุดคลอง ซึ่งการขุดคลองก็มีอุปสรรคโดย
เส้นทางในการขุดคลองจะมีบ้านของคุณตาลักษณ์ขวางอยู่  ซึ่งท่านไม่ยินยอมให้มีการขุดคลองผ่านบ้านของท่าน เพราะถ้ามี
การขุดคลองจริง  ท่านต้องได้รื้อบ้านออกจากบริเวณนั้น จึงได้มีการขอความกรุณาจากคุณตาลักษณ์ว่าถ้าท่านยินดีให้ท า
การขุดคลองผ่านบ้านท่านแล้วก็จะใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อคลองที่จะขุดหลังจากนั้นท่านก็ยินดีให้ท าการขุดคลอง  ท่านจึงเป็น
บุคคลที่ชาวบ้านนับถือในการเสียสละพ้ืนที่ในการขุดคลองและเมื่อท่านเสียชีวิต  จึงได้น าชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อของคลอง
ตามท่ีได้บอกท่านไว้  เพ่ือเป็นเกียรติแก่ตาลักษณ์ แต่ในปัจจุบันทางอ าเภอ  ได้ส่งชื่อของหมู่บ้านคลองตาลักษณ์ถูกเปลี่ยน
มาเป็นตาเล็กเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน  และเพ่ือความสะดวกในการด าเนินงานตามขั้นตอนของทางราชการแต่ในปัจจุบัน
ชาวบ้านก็ยังเรียก คลองตาลักษณ์อยู่เหมือนเดิม 
  หมู่  7  บ้านคลองวัดหลักหก  เนื่องจากมีการแบ่งเขตคลองโดยใช้สัญลักษณ์เป็นเสาหิน  ซึ่งเป็นเสาหิน
ที่สลักเลข  6 เอาไว้ และในบริเวณนี้มีวัด  ซึ่งตั้งเรียกตามหลักเขตนี้ คือ “วัดหลักหก” และเนื่องจากวัดนี้อยู่ติดกับคลองจึง
ท าให้ชาวบ้านในบริเวณนี้เรียกคลองนี้ว่า “คลองวัดหลักหก” พร้อมทั้งน ามาเรียกเป็นชื่อหมู่บ้านด้วย 
  หมู่  8  บ้านคลองวัดอุบล  บริเวณคลองนี้มีวัดชื่อว่า “วัดอุบลวรรณาราม” ตั้งอยู่ และชาวบ้านส่วนใหญ่
ก็เรียกกันย่อๆ ว่า “วัดอุบล” ดังนั้น คลองนี้จึงถูกเรียกตามชื่อวัดไปด้วยว่า “คลองวัดอุบล” 
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  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
             องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที ่ 1  หมู่ที่  5  ต าบลท่านัด 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอด าเนินสะดวก  อยู่ห่างจากอ าเภอด าเนิน
สะดวก ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร   มีเนื้อที่รวม  15.66  ตารางกิโลเมตร 
หรือ 9,789 ไร่   
  ทิศเหนือ             มีเขตติดต่อ       ต าบลแพงพวย , ดอนกรวย 
   ทิศใต้                   มีเขตติดต่อ   ต าบลศรีสุราษฎร์ 
  ทิศตะวันออก      มีเขตติดต่อ   ต าบลดอนไผ่ 
  ทิศตะวันตก        มีเขตติดต่อ   ต าบลแพงพวย , สี่หมื่น 
             ลักษณะภูมิประเทศ  
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลองหลายสายไหลผ่าน            มีน้ า
ไหลตลอดปี พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ร่วน เหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตรท าสวนผลไม้และสวนผักต่างๆ เช่น 
มะพร้าว องุ่น มะนาว ฝรั่ง มะพร้าว มะเขือ ถั่วฝักยาว เป็นต้น 
 ลักษณะภูมิอากาศ  

        ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
พัดผ่าน ท าให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อนไม่ร้อนจนเกินไป ฤดูหนาวไม่หนาวจนเกินไป 
อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 35 – 40 องศาเซลเซียส ต่ าสุดประมาณ 23 – 28 องศาเซลเซียส ส าหรับช่วงระยะเวลาของ
ฤดูกาล ในรอบ 1 ปี โดยประมาณดังนี้ 

- ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและ 
ค่อนข้างแห้งแล้ง 

- ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย  
ประมาณ 80 – 100 มิลลิเมตร 

- ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย   
23 – 25 องศาเซลเซียส 

 ลักษณะของดิน  
       สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบลท่านัดเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว และดินร่วนเหมาะแก่
การท าสวนผลไม้ และปลูกพืชผักต่างๆ มีล าคลองธรรมชาติไหลลงสู่แม่น้ าแม่กลอง มีคลองเล็กๆ จ านวนหลายสาย เช่น  
คลองมอญ  คลองรางสีหมอก  คลองลัดราชบุรี ฯลฯ ท าให้มีน้ าใช้ในการเกษตรตลอดปี เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ 
               ลักษณะของแหล่งน้ า 
       สภาพโดยทั่วไปของต าบลท่านัด มีคลองหลักและคลองซอย เพ่ือน าน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งต่อไปยัง
บริเวณพ้ืนที่การเกษตร และเพ่ือให้ประชาชนใช้อุปโภค-บริโภค 
 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
       ส่วนใหญ่พื้นที่ท ำกำรเกษตร  สภำพพ้ืนที่เป็นสวนกำรเกษตร  
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      ด้านการเมือง/การปกครอง  

 การเมืองการบริหาร  
 คณะผู้บริหารฯ  จ านวน  4  คน  ประกอบด้วย 
   1. นายสมยศ  อุ่นเจริญ         ด ารงต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
   2. นายสมบัติ  เพ็ญศรี          ด ารงต าแหน่ง    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
   3. นายโสภณ  เหลี่ยมไข่ต้วน  ด ารงต าแหน่ง    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
   4. นายนิทัศ  ศิริธนิกุล          ด ารงต าแหน่ง    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 

 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  13  คน  ประกอบด้วย 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายปิยวัฒน์ เกษรเทียน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1  
2 นายก าพล จันทร์งาม รองประธานสภา อบต.   
3 นายสายัณห์ จันทร์มงคลชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2  
4 นายบัณฑิต สุดใจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3  
5 นายสุชาติ ชิ้นประกอบเกิด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3  
6 นายวัฒนสันต์ ต้ันธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4  
7 นายสมศักดิ์ แพรประไพพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5  
8 นางรัชฎาภรณ์ ซื่อสัตย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5  
9 นายกิตติศักดิ์ ทองระหง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6  

10 นายพิทักษ์ ปุจฉาการ ประธานสภา อบต.  
11 นายเชาวลิต ธาดาสกุลอุดม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7  
12 นายมนตรี เกษตรธนสิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8  
13 นายจรินทร์ จันทร์เจือศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 
 เขตการปกครอง  
       องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน  

 
 ประชากร 
      ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  มีจ านวนครัวเรือน  2,163  ครัวเรือน  มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด 
จ านวน 7,001 คน  แยกเป็นเพศชาย  จ านวน 3,360 คน เพศหญิง จ านวน 3,641  คน  
 
 สภาพทางสังคม  
 การศึกษา   มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จ านวน  5  แห่ง  ดังนี้ 

     1. สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่  
                - โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 โดยมี นายวรากุล หงส์เทียน เป็น ผอ.สถานศึกษา 

2.  สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี (สพฐ.)           เขต 2 จังหวัด
ราชบุรี   จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
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- โรงเรียนบ้านรางสีหมอก     ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
- โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  

           3  สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของกรมการศาสนา  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่  
            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอมรญาติสมาคมโดยมี นายบุญฤทธิ์ เกียรติมงคล เป็นประธานศูนย์ฯ  

4  สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 โดยมี นางสาวปิยะพร  ไมตรีจิตต์  

ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ 
 

  สาธารณสุข 
- มีหน่วยงานบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบลท่านัด จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่านัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี มี 

นายเชาว์  ช้างแก้ว ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่านัด และมีเจ้าหน้าที่ จ านวน  4  คน 
 2. โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ต าบลท่านัด  อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  
มีแพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล และมีเจ้าหน้าที่ จ านวน 602  คน 

3. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพเก่ียวกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบลท่านัด จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ กองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด หมู่ที่ 5 ต าบลท่านัด อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการคือ นายสมยศ  อุ่นเจริญ และมีคณะกรรมการด าเนินงานกองทุนฯ จ านวน 
16  คน 
 

  อาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีหน่วยบริการ จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

1. ที่พักสายตรวจต ารวจชุมชนต าบลท่านัด จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บริเวณโรงเรียน 
วัดอมรญาติสมาคม มี ร.ต.อ.เสนะ เทพอาจ เป็นหัวหน้าสายตรวจ 

2. ศูนย์อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล      
ท่านัด (ศูนย์ อปพร.) จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด หมู่ที่ 5 ต าบล         ท่านัด 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  มี นายสมยศ อุ่นเจริญ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ และสมาชิก          อปพร. จ านวน 
32 คน 

3. ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจ าต าบลท่านัด (ศปถ.ต.ท่านัด) จ านวน  
1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด หมู่ที่ 5 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มี นาย
สมยศ อุ่นเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการ 
  4. ศูนยย์ุติธรรมต าบลท่านัด ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 ต าบลท่านัด อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มี นายสมยศ อุ่นเจริญ เป็นประธานศูนย์ฯ 
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 ระบบบริการพ้ืนฐาน  
     1 การคมนาคมขนส่ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งในจ านวน 13 องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอ าเภอด าเนินสะดวก ประมาณ 5 กม. 
มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ โดยมีถนนสายหลักและสายรอง ดังนี้ 

ถนนสายหลัก  ได้แก่ 
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงแผ่นดิน สายหมายเลข 325  (บางแพ -สมุทรสงคราม)  เป็น

ถนนที่เชื่อมการคมนาคมระหว่างอ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี ซึ่งผ่านต าบลด าเนินสะดวก และหมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 3  
ต าบลท่านัด  เพ่ือเชื่อมต่อกับต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก  ไปยังอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  โดยมีระยะทางใน
เขตต าบลท่านัด ประมาณ 2.19  กิโลเมตร 

ถนนสายรอง ได้แก่ 
(1) ถนนสายวัดสุน เชื่อมต่อกับถนนสายด าเนินสะดวก - พิกุลทอง   รวมระยะทาง  

5.69  กิโลเมตร  
(2) ถนนสายสรอรรถ เชื่อมต่อถนนสายด าเนินสะดวก - พิกุลทอง  รวมระยะทาง         

1.22 กิโลเมตร  

(3) ถนนสายอยู่แก้ว เชื่อมต่อกับถนนสายท่าผัก รวมระยะทาง 2.40 กิโลเมตร  
(4) ถนนสายท่าเกษตร เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดิน สายหมายเลข  325  

รวมระยะทาง  1.71 กิโลเมตร  
(5) ถนนสายวัดอุบล - สนามไชย  เชื่อมต่อกับถนน สายด าเนินสะดวก - วัดหลักหก 

รวมระยะทาง 2.78 กิโลเมตร  
 องค์การบริหารสว่นต าบลท่านดั มีเส้นทางคมนาคมภายในพ้ืนที่แยกตามประเภท ดังนี ้

(๑) จ านวนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 32 สาย ระยะทางรวม 33.18  
กิโลเมตร              

(2) จ านวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  37  สาย ระยะทาง  13.54   กิโลเมตร 
(๓) จ านวนถนนลูกรัง/หินคลุก  จ านวน  43  สาย ระยะทาง  14.37   กิโลเมตรเมตร 

รวมจ านวนถนนทั้ง ๓ ประเภท  จ านวน 112  สาย รวมระยะทาง   61.01 กิโลเมตร 
2 การไฟฟ้า  
 บริเวณจุดเสี่ยงของต าบลท่านัดมีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด จ านวน 13 จุด และมีการติดตั้ง

โคมไฟส่องสว่างตามแนวถนน แนวคลอง จุดตัดทางแยกทางร่วมและสถานที่ส าคัญ เพ่ืออ านวยความ 
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สะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในเวลากลางคืน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงลดปัญหาอาชญากรรม โดยมีการ
ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ดังนี้ 

(๑) ติดตั้งบนถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดิน สายหมายเลข  325  จ านวน  4  จุด 
(๒) ติดตั้งบนถนนสายรอง  จ านวน  9  จุด 
(๓) ติดตั้งบริเวณถนนซอย  จ านวนประมาณ  800  จุด 

 3 การประปา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีระบบประปาหมู่บ้าน/ส่วนภูมิภาค ให้บริการแก่ประชาชนครบทุก
หมู่บ้าน ดังนี้ 
 ระบบประปาหมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 1 สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายก าธร ภูริปัญโญ ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 1 
  หมู่ที่ 2 สถานที่ตั้ง บ้านไผ่งาม / บ้านรางสีหมอก ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 2 
  หมู่ที่ 3 สถานที่ตั้ง บ้านนายสมพงษ์  พลอยดีสีอ่อน ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 3 
  หมู่ที่ 4 สถานที่ตั้ง   -  
  หมู่ที่ 5 สถานที่ตั้ง วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 5 
  หมู่ที่ 6 สถานที่ตั้ง   - 
  หมู่ที่ 7 สถานที่ตั้ง บ้านนายประมวล เทียมสิน  ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 
  หมู่ที่ 8 สถานที่ตั้ง บ้านนายมนตรี  เกษตรธนสิน ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 8 
     หมู่บ้านที่ใช้น้ าประปาภูมิภาค  ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5 
  ระบบเศรษฐกิจ  
  1. การประมง    (ไม่มี) 
  2. การปศุสัตว์    (ไม่มี 
  3. การบริการ  
    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีการประกอบพาณิชย์และร้านค้าเบ็ดเตล็ด จ านวน 20 แห่ง  
 4. การท่องเที่ยว  
  แหล่งท่องเที่ยวและการพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีจ านวน 3 แห่ง 
 5. อุตสาหกรรม   
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานีบริการน้ ามัน  จ านวน 5 แห่ง
   
  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
   หมู่ที่ 2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
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 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
          ประชาชนในต าบลท่านัดส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนไม้ยืนต้น โดยมี องุ่นและมะพร้าว
เป็นพืชหลัก รองลงมา คือ มะนาว ฝรั่ง มะม่วง ชมพู่ มะละกอ มีการท าสวนล้มลุกบางส่วน เช่น กล้วยไม้ แก้วมังกร  เป็น
ต้น    
 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
        ประชาชนมีน้ าประปาหมู่บ้านและน้ าประปาส่วนภูมิภาค ในด้านการเกษตรกรรมใช้น้ าใน           ล าคลอง
ที่ไหลผ่าน  
    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
              1  การนับถือศาสนา  
        ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 5,288 คน คิดเป็นร้อยละ 99.92  รองลงมาคือ ศาสนา
คริสต์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 และศาสนาอิสลาม ซิกส์ ฮินดู และอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02    
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีสถานที่ส าคัญทางศาสนา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ วัดอมรญาติสมาคม ตั้งอยู่
หมู่ที่ 3  โดยมีพระครูอมรวิสุทธาภรณ์  เป็นเจ้าอาวาส 
 2 ประเพณีและงานประจ าปี  
     ประชาชนมีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีแห่เทียน ประเพณีวัน
สงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ  
 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น     - 
 4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก   - 
    ทรัพยากรธรรมชาติ  
 1  น้ า   มีแหล่งน้ าธรรมชาติ    ได้แก่ คลองสาธารณะ  จ านวน 43 สาย รวมความยาวประมาณ  55.89  
กิโลเมตร ดังนี้    
  หมู่ที่ 1 มีคลองสาธารณะ จ านวน    9     สาย  
  หมู่ที่ 2 มีคลองสาธารณะ จ านวน 7     สาย  
  หมู่ที่ 3 มีคลองสาธารณะ จ านวน 9     สาย 
  หมู่ที่ 4 มีคลองสาธารณะ จ านวน    3     สาย 
  หมู่ที่ 5 มีคลองสาธารณะ จ านวน 4     สาย 
  หมู่ที่ 6 มีคลองสาธารณะ จ านวน 2     สาย 
  หมู่ที่ 7 มีคลองสาธารณะ จ านวน 3     สาย 
  หมู่ที่ 8 มีคลองสาธารณะ จ านวน 6     สาย 
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  2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  

องค์การบริหารส่วนต าบลได้สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และ 
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ไม่ให้ถูกท าลายลงโดยธรรมชาติและมนุษย์ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
และสวยงาม น่าอยู่  ท าให้ในพ้ืนที่ต าบลท่านัดมีคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ดี พืช ผัก ผลไม้ออกตาม
ฤดูกาล ฝนตกตามฤดูกาล เกษตรกรสามารถท าการเพาะปลูกไม้ผลได้ดีในช่วงฤดูฝน 
 
       2.2 สภาพปัญหา 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด รวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูลจากสภาพทั่วไป และวิถีการด ารง ชีวิตของประชาชน   
พบสภาพปัญหาที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนา แก้ไขและสนองตอบความต้องการ ให้แก่ประชาชนด้านต่างๆ ดังนี้ 
 (1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       -  การคมนาคมทางบกและการขนส่งผลผลิตไม่สะดวก ถนนซอยมีสภาพขรุขระเป็นหลุม                เป็น
บ่อโดยเฉพาะฤดูฝน  
       -  แหล่งน้ า ล าคลองตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุมจ านวนมาก 
       -  แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการการอุปโภค บริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง 
       -  ไฟฟูา ตามซอยและแยกบางแห่งยังขาดไฟฟูาสาธารณะ 
   (2)  ด้านเศรษฐกิจ 
         -  ราคาผลผลิตตกต่ า ประชาชนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาการเกษตร 
         -  ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร ผลผลิตมีราคาไม่แน่นอน 
         -  เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าการเกษตร  
         -  กองทุนหมู่บ้านมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยลง ราษฎรมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้นจากการกู้ยืมเงินกองทุน และน า
เงินมาใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  
 (3)  ด้านสังคม   
        -  การแพร่ระบาดของยาเสพติดขยายวงกว้างและเพ่ิมขึ้น การปูองกันกลุ่มเสี่ยงมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดยังไม่ครอบคลุมพื้นที ่
         -  ประชาชนขาดการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
         -  ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    -  ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการ/กิจกรรม ของ อบต. น้อย 
 (4)  ด้านการเมือง การบริหาร 
  -  บุคคลากรทั้งข้าราชการประจ าและฝุายการเมืองยังขาดความรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย / 
บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
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  -  บุคลากรด้านปฏิบัติมีไม่เพียงพอกับหน้าที่ภารกิจ 
  -  ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือ และหลีกเลี่ยงในการช าระภาษ ี
 (5)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         -  มีการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์เพื่อท าการเกษตร 
  -  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษจาก การปล่อยน้ าเสีย และทิ้งสิ่งปฏิกูลลงคลอง 
  -  มลภาวะเป็นพิษจากการเผาเศษวัสดุที่เหลือจากการท าการเกษตร 
  -  แม่น้ าแม่กลองน้ าเน่าเสียจาก วัชพืชไหลตามแม่น้ ามาปกคลุม 
 (6)   ด้านการสาธารณสุข 
    -  มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกบ่อยครั้ง  
         -  การให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการไม่ทั่วถึง 
         -  ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานด้านสาธารณสุข 
  -  แหล่งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสุขภาพ สาธารณสุขและการอนามัยไม่ทั่วถึง 
 (7)   ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  -  โรงเรียนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังขาดอุปกรณ์การศึกษาท่ีจ าเป็น 
  -  ประชาชนยังขาดความรู้ ขาดโอกาสและไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา และไม่สนใจรับฟังข้อมูล
ข่าวสาร  
  -  สนามกีฬาหรือสนามอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านและอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอ 
  -  แหล่งให้ความรู้ไม่เพียงพอ เช่น ที่อ่านหนังสือหรือห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน 
  -  ความเสื่อมถอยของศีลธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี  
 
 

 2.3 ความต้องการของประชาชน 

 
 จากสภาพทั่วไป และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด พบว่าประชาชนต าบลท่านัด มี
ความต้องการที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างมีแบบแผน 
และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น อย่างมี กระบวนการและเป็นไปตามข้ันตอน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงตามความ
ต้องการและสามารถบรรลุเปูาหมายและเกิดความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งพอที่จะสรุปความต้องการพอสังเขป ดังนี้  
 (1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  -  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และท าการเกษตร 
  -  ขุดลอกคลองและก าจัดวัชพืชในล าคลองเพ่ือให้ล าคลองสามารถใช้ได้ตลอดปี 
  -  การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน   
  -  การสร้างและซ่อมแซมสะพาน 
  -  การปรับภูมิทัศน์ 
  -  บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงงานด้านก่อสร้างให้มีมาตรฐาน  
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  -  ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะตามซอยต่างๆ และไฟรายทาง 
  -  ก่อสร้างสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น 
 (2)  ด้านเศรษฐกิจ 
  -  ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านอาชีพตามความถนัดและสนใจ 
  -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพแปรรูปจากการเกษตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
  -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมต่างๆ 
  -  สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ 
 (3)  ด้านสังคม 
  -  ท าโครงการกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  -  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนต่างๆ 
  -  จัดอบรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนทั่วไป  
  -  จัดโครงการฝึกอบรม และทบทวนสมาชิก อปพร.  
  -  จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม 
  -  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  
  -  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ/กิจกรรม ของ อบต. มากขึ้น 
 (4)  ด้านการเมือง การบริหาร 
  -  ด าเนินการเสียงตามสาย 
  -  ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
  -  ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
  -  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน 
  -  พัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพผู้น าชุมชน 
  -  ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง 
  -  พัฒนาและอบรมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  -  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  -  จัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและทันสมัยยิ่งขึ้น 
  -  จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
 (5) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  -  พัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ 
  -  ประชาสัมพันธ์การทิ้งและท าลายขยะให้ถูกวิธี 
  -  ด าเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
  -  ส่งเสริมและรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  -  รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 
  -  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
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 (6) ด้านการสาธารณสุข 
  -  สนับสนุนเครื่องมือก าจัดยุงลายและพ่นยาก าจัดยุงตามแหล่งชุมชน 
  -  ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
  -  ช่วยรณรงค์และให้ความรู้การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 (7) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  -  ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา และการศึกษานอกระบบ 
  -  สนับสนุนทุนการศึกษา   
  -  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬา 
  -  ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีระดับการศึกษาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ภาคบังคับ 
  -  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
  -  ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  -  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
  

    2.4 ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด 
ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมท า ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด โดยให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกๆด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา และความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร 
นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ( ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท า ได้แก่  
   (1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
   (2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 
   (3)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
   (4)  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
   (7)  คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   (8) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
  (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและ

สมควร 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ ต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน แยกภารกิจ เป็น 7 ด้าน ดังนี้ 
 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก ม.67 (1) 
 (2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ม.68 (1) 
 (3) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน ม.68 (2) 
 (4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า ม.68 (3) 
 (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ ม.16 (4) 
 (6) การสาธารณูปการ ม.16 (5) 
 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ม.67 (6) 
 (2) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ ม.67 (3) 

 (3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
ม.68 (4) 

 (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และ 
ผู้ด้อยโอกาส ม.16 (10) 

 (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ม.16 (2) 
 (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ม.16 (5) 
 (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ม.16 (19) 

 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ม.67 (4) 

 (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ม.68 (8) 
 (3) การผังเมือง ม.68 (13) 
 (4) จัดให้มีที่จอดรถ ม.16 (3) 

 (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ม.16 (17) 
 (6) การควบคุมอาคาร ม.16 (28) 
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 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว ม.68 (6) 
 (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ ์ม.68 (5) 
 (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ม.68 (7) 
 (4) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม ม.68 (10) 
 (5) การท่องเที่ยว ม.68 (12) 
 (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ม.68 (11) 
 (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ ม.16 (6) 
 (8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน ม.16 (7) 
  5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 (1) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.67 (7) 
 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย  

และสิ่งปฏิกูล ม.67 (2) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ม.17 (12) 

            6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น            ม.67 
(8) 
 (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.67 (5) 
 (3) การจัดการศึกษา ม.16 (9) 

 (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ม.17(18) 
 7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น ม.45 (3) 
  (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ ตามความจ าเป็น
และสมควร  ม.67 (9) 

 (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน ม.16 (16) 
  (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ม.17 (3) 
  (5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ม.17 
(16) 
  ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยค านึงถึง 
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ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 
 
 

 2.5 ภารกิจหลกั และภารกิจรอง ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านัดจะด าเนินการ 
 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  ได้วิเคราะห์และพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก ภารกิจรองที่ต้อง
ด าเนินการ สรุปได้ดังนี้  
 
 
 

 1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟูา ประปา แหล่งน้ า รวมถึงทางระบายน้ า ให้สามามรถ
ตอบสนองความต้องการและเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ฯลฯ 
 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด การ
ส่งเสริมการด าเนินงานของระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อีกทั้ง การดูแลประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างอยู่ดีมีสุขกับครอบครัวได้ ฯลฯ 
 3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่การส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน การปูองกันยาเสพติดตามแนวนโยบาย 5 รั้วปูองกัน และการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในช่วงวันหยุดเทศกาล ฯลฯ                                                 
 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การก าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน              การด าเนิน
โครงการรักษ์พ้ืนที่สีเขียว การขุดลอกคูคลองปูองกันน้ าเน่าเสีย ตลอดจนรักษาความสะอาดการก าจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ 
 5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร โดยการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร         ส่วนต าบล 
ตลอดจนพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง และประชาชนต าบลท่านัด และการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมหมู่บ้าน 
และประชาคมต าบล ฯลฯ 

 6. การส่งเสริมการศึกษา ได้แก่การสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล การพัฒนา
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้
เด็กด้อยโอกาส ฯลฯ 
 7. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่การส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
การเพ่ิมศักยภาพให้สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน การเพ่ิมจ านวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนให้ได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรในพ้ืนที่ ฯลฯ 
 8. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 
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 1. การฟ้ืนฟูศาสนา วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 2. การให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
 3. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 4. การให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 

   2.6   โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดั (ก.อบต. จงัหวดัราชบุรี) ในการประชุม          

คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี  20  มกราคม  2559  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัโครงสร้างส่วนราชการและระดบัต าแหน่ง
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558  โดยแบ่งโครงสร้างส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ออกเป็น  3 ขนาด  ไดแ้ก่ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดใหญ่  ให้มีระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้  
1.1 ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับกลาง 
1.2  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 

ท้องถิ่น ระดับต้น หรือ ระดับกลาง  โดยอาจปรับปรุงต าแหน่งเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ได้จ านวน  1 อัตรา 
ตามเงื่อนไข 
       1.3  ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงต าแหน่งเป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง ได้ตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 
 1.4  ต าแหน่ง หัวหน้าฝุาย  ให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
                     2. องค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดกลาง  ให้มีระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้  

2.1 ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงเป็นระดับกลาง ได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

2.2  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 
ท้องถิ่น ระดับต้น        

2.3  ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็น 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

 2.4 ต าแหน่ง หัวหน้าฝุาย ให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
จ านวน ไม่เกิน 2 ฝุาย 
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3. องค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดเล็ก  ให้มีระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้  
3.1 ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับต้น  
3.2  ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็น 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 3.3 ต าแหน่ง หัวหน้าฝุาย  ไม่ก าหนดให้มีหัวหน้าฝุาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล การบริหาร
ราชการเมืองพัทยา และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด อบต.  มีอ านาจหน้าที ่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  
การจดัท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบังคับ การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ
บริหาร การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้ าง             การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการให้อนุญาตต่างๆ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 
                       2. กองคลัง   มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ 
และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานพัสดุ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย 
           3. กองช่าง  มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ เขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง             งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ               การควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
           4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร วิชาการศึกษา 
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งาน
บริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน      งานกีฬาและสันทนาการ ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนันสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน 
รักษาขนบธรรมเนียนจารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรม            ด้านภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
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  5. กองสวัสดิการสังคม  มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
การส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 
2.7 การวิเคราะห์องค์กรในการด าเนินการตามภารกิจโดยใช้เทคนิค  SWOT 
 การวิเคราะห์ภารกิจของท้องถิ่นตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 รวมทั้ง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยจะเป็นไปตามลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ 
 มีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด สามารถก าหนดภารกิจ และอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
ปัญหาข้อเท็จจริงตามอ านาจหน้าที่ และสภาพปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ โดยแบ่งภารกิจออกเป็น  7  กลุ่มภารกิจ  ได้แก่ 
  -  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  -  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  -  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
 -  ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
           -  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  

          -  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           -  ด้านศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 จุดแข็งขององค์กร (Strength)  

1. มีพ้ืนที่ที่เป็นชุมชน มีเส้นทางสายทางหลวงผ่าน 
2. มีพ้ืนที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ าล าคลองเพ่ือใช้ในการเกษตร 
3. มีการคมนาคมสะดวก และการขนส่งสินค้าได้รวดเร็ว 
4. ประชาชนมีการตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ มีความสนใจการเมือง การปกครอง 
5. เป็นองค์กรที่มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
6. ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการชุมชน 

 จุดอ่อนขององค์กร (Weakness) 
1. เป็นพ้ืนที่ที่ประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นยากแก่การบริหารจัดการ  
2. งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจ ากัด 
3. ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่ครอบคลุม ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรในองค์กรยังไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง เพ่ือน าองค์ความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น 
5. องค์กรขาดการประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจกับประชาชนไม่ทั่วถึง 
6. ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร 
7. สถานที่ตั้งขององค์กรคับแคบและจ ากัด ท าให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกไม่เต็มที่ 
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 โอกาสขององค์กร (Opportunity) 
1. มีเส้นทางการคมนาคมในการเดินทางและการขนส่งสินค้าสะดวก รวดเร็ว 
2. ประชาชนมีความรู้ และตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ  
3. มีการร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน 

 อุปสรรคขององค์กร (Threat) 
1. เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะน ามาใช้ประโยชน์มีราคาสูง 
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการประชาชนยังไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
3. นโยบายของรัฐไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในพ้ืนที่ 
4. เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ฤดูฝนมีน้ าท่วมขังบางพ้ืนที ่
5. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ในบางครั้ง 
6. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารท้องถิ่น 

 

    ผลการวิเคราะห์  จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้ สามารถน ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการ
พัฒนา สถิติการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ปริมาณงาน สถิติการปฏิบัติงาน มาสรุปและวิเคราะห์ปรับปรุงการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ท่านัด ซึ่งเป็น อบต.ขนาดกลาง ตามกรอบอัตราก าลัง และ
ปริมาณคน ตามต าแหน่งที่มีอยู่เดิม  โดยการก าหนดต าแหน่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น แต่เนื่องจากปัจจุบันภารกิจหน้าที่ ของ อบต.ท่านัด ครอบคลุมและเป็นไปตามกฏหมายของ
ท้องถิ่น และกฏหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจอยู่แล้ว คงมุ่งเน้นภารกิจ ด้านการพัฒนาการเมือง และการ
บริหารให้เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ ประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ     
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    สามารถก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับปัญหาข้อเท็จจริงตามอ านาจหน้าที่ 
และสภาพปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ และก าหนดโครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจ และอ านาจหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี 3  นโยบายและกลยทุธ์ดา้นการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 

              คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ.2563  ประกอบด้วย 
   1.  นายสมยศ         อุ่นเจรญิ        นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      เป็น ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวกุลนิษฐ์   จันทร์แพง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       เป็น กรรมการ 
    3.  นางสาวศุภางค์    สุขเสริมศาล   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็น กรรมการ 
    4.  นางสาวราตรี      ตั้นยิดเส็ง       ผู้อ านวยการกองคลัง        เป็น กรรมการ 
    5.  นางสาวปิยะพร    ไมตรีจิตต์      ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ          เป็น กรรมการ 
   6.  นางสาวนริศรา    ภัทรปวัตน์วิทู  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     เป็น กรรมการ 

   7.  นายพีรยุทธ์        สิรธินาวณิชย์  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.       เป็น กรรมการ 
   8. นายฉัตรชัย        ภิริยะกากูล    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
  

 ในการนี้ คณะกรรมการได้มอบนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล            ตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
               3.1 นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 
  1) เน้นการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นเรื่องการครองคน ครองคน ครองงาน โดย
ปราศจากความล าเอียง รวมถึงความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน 
  2) กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น 
  3) มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและ
ทิศทางที่ก าหนดไว้ 
  4) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
  5) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
  6) มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือน และคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และน ามาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที 
  7) ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ และเพ่ิมขวัญก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และเป็นที่ยอมรับ 
  8) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน 
ด้วยการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุด” 
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 3.2  นโยบายด้านอตัราก าลังและการบริหารอตัราก าลัง 
  1. วางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรได้เหมาะสม สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
  2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
  3. พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 
  5. ปฏิบัติงานสอดคล้องกับภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามลักษณะงานและปริมาณ
งานที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ควบคุมภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด 
 

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563   ดังนี้ 

 
ส่วนราชการ 

 

กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัด/รองปลัด (00) 
นั ก บ ริ ห า ร ง า น ท้ อ ง ถิ่ น 

ระดับกลาง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

 
1 
 

1 
 

 
1 
 

1 
 

 
1 
 

1 
 

 
1 
 

1 
 
 

 
- 
 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 

 
 
 
 

ส านักงานปลัด อบต. (01) 
นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น 
(หัวหน้าส านักปลดั อบต.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นิติกร (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงานท่ัวไป 
นักการภารโรง 
ยาม 
พนักงานประจ ารถขยะ 
 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
- 
 

2 
1 
1 
2 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
- 
 

2 
1 
1 
2 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
2 
 

3 
1 
1 
2 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
2 
 

3 
1 
1 
2 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 

 

- 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
-  
- 
-  

+2 
 

+1  
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

 
ว่าง  

 
 
 
 
 
 
ก าหนดเพิ่ม 
 

ก าหนดเพิ่ม 
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ส่วนราชการ 

 

กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองคลัง (04)   

 
1 
 

1 
 

2 
1 
 

1 
1 
1 

 
 

1 
 

1 
 

2 
1 
 

1 
1 
1 

 
 

1 
 

1 
 

2 
1 
 

1 
1 
1 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
-  
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ว่าง (1) 

ว่าง (กสถ.) 
 
 
 
 

 

พนักงานส่วนต าบล 
นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น 
(หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี) 
นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

 
1 
 

1 
 

2 
1 
 

1 
1 
1 

กองช่าง (05) 
พนักงานส่วนต าบล 
นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป 

 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

 

1 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
 

1 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 

- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 

- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 

 
ว่าง 

 
ว่าง 

 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล (08) 
นักบริหารงานการศึกษา  ระดบัตน้ 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
ครูผูดู้แลเด็ก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

1 
 
 

1 
1 
 

2 
1 

 
 

1 
 
 

1 
1 
 

2 
1 

 
 

1 
 
 

1 
1 
 

2 
1 

 
 

1 
 
 

1 
1 
 

2 
1 

 
 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

ว่าง 
ว่าง 

 
ว่าง (1) 

กองสวัสดิการสังคม (11) 
พนักงาน
ส่วน

 
 

1 
 

1 

 
 

1 
 

1 

 
 

1 
 

1 

 
 

1 
 

1 

 
 
- 

 
- 

 
 
- 

 
- 

 
 
- 
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ต าบล 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

ว่าง 

รวม 38 38 41 41 - +3 -  



27 
 
 
 

 
ส่วนราชการ 

 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 
3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลดั /รองปลดั  2 2 2 2 - - -  

ส านักงานปลัด อบต. 14 14 17 17 - +3 -  

กองคลัง 8 8 8 8 - - -  

กองช่าง 5 5 5 5 - - -  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 6 6 6 - - -  

กองสวัสดิการสังคม  3 3 3 3 - - -  

รวม 38 38 41 41 - +3 -  

 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561          เป็นเงิน =  46,571,000  บาท 

          งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562          เป็นเงิน =  47,834,000 บาท 
      งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  ( 47,834,000 x 5%) +47,834,000 เป็นเงิน = 50,225,700 บาท 
     ค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 10,345,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 = 22.21 
     ค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 11,573,496 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 = 24.19 

 ค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 11,573,496 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 = 23.75 
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   3.3  นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจดัการองค์ความรู้ 

  1) สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
  3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กร 
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM) โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
                     กรอบแนวทางในการจัดระบบองค์ความรู้ภายในองค์กร 
  องค์กรต้องสร้างกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้เกิดข้ึน โดยต้องมีการ
พัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)  เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย 
ขององค์กรคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร โดยขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่
ใคร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Accquisition)  เช่น การสร้างความรู้
ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การ 

รักษาความรู้เก่า การจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ Knowledge Organization)  เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือ 

เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  เช่น  

การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ 

ได้ง่าย และสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board  กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  สามารถด าเนินการได้หลายวิธี   โดย 

กรณี เป็น Explicit Knowledge อาจท าเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ กรณี เป็น 
Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เป็นต้น 

7. การเรียนรู้ (Learning) ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้ 
จากสร้างองค์ความรู้ - น าความรู้ไปใช้ - เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
                     กรอบแนวทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
  เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ หน่วยงานจ าเป็นต้องมี
การติดตามและประเมินผลงาน การวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร ดังนั้น องค์กรต้องมีการเลือกความรู้ และ
ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้อง หลังจากนั้นต้องสรุปว่า อะไรคือข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ ตัวชี้วัดที่ต้องมี 
หลังจากนั้น จึงรวบรวมและจัดเก็บในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการบริหารงานต้องมี 
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การก าหนดความถี่ในการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบและวิธีการจัดเก็บ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ ดังกล่าวข้างต้น 
จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งถ่ายทอดใช้ในการบริหารงานทั้งระบบองค์กร และระดับกระบวนการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และทิศทางขององค์กร ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ และข้อมูล ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และกลยุทธ์ของ 
องค์กร ทั้งนี้ จะต้องขอความเห็นจากทุกคน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่ งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จากภายนอก 
เพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเด็น 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และผลการวัดและการวิเคราะห์ที่ได้ 
ก าหนดความต้องการไว้ ในข้อ 1 ทั้งนี้สามารถหาแหล่งความรู้และข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3. ด าเนินการจัดท าระบบในการจัดการแบบองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศท่ีได้จากข้อ 2  
เพ่ือให้พร้อมใช้งานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถอ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรจะต้องด าเนินการตั้งคณะท างานที่มีองค์ความรู้ 
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 เพ่ือท าการประเมินและกลั่นกรององค์ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นย า ก่อนที่จะท าการเผยแพร่ทั้งภายใน 
และภายนอก ซึ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อม่ันขององค์กรต่อสาธารณชน 

5. การเข้าถึงความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรจะต้องพร้อมใช้งาน 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หลังจากสร้างความพร้อมในเรื่องกระบวนการจัดเก็บและพร้อม 
ใช้งานไปแล้ว องค์กรมีการน าความรู้ไปใช้งานและน ากลับมาแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เ วที
สัมมนา การเขียนบทความ การเล่าประสบการณ์ที่ดี และบทเรียนจากการน าไปปฏิบัติ 

7. การเรียนรู้ หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อ 6 การน าความรู้ไปปฏิบัติจริง ส่งผลให้การ 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ และฐานองค์ความรู้ขององค์กรขยายใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สลับซับซ้อนและทรงคุณค่ามาก
ขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นดัชนีความส าเร็จของการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี  
   

  การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ 
1. การสร้างทีม (Team Work) ในการสร้างจะต้องชี้แจง Concept KM กับบุคลากรทุกระดับ  

ผู้ท าหน้าที่มาจากทีมงาน 2 ส่วน คือ ผู้บริหารด้านจัดการความรู้ในส่วนราชการ (CKO) และผู้มีความรู้และประสบการณ์
ด้าน KM  การด าเนินการจะถูกถ่ายทอดโดยไม่ให้รู้ตัว แต่จะบูรณาการไปกับงานประจ าที่มีอยู่หลังจากนั้นจึงจัดห้อง
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

2. หาเครือข่ายเพื่อช่วยขับเคลื่อนทั้งองค์กร โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ รวบรวม 
รายละเอียดท าเป็นเครือข่ายขององค์กร 

3. สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานภายในองค์กร โดยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ปัญหา 
เป็นตัวตั้ง และน าปัญหาเหล่นนั้นมาแก้ปัญหา เช่น จากความเสี่ยง ข้อติดขัดในการท างาน หรือความส าเร็จในการท างาน 
โดย ให้ทุกคนได้เล่าเรื่องราวแห่งความส าเร็จที่เคยท า หรือเคยมีประสบการณ์ พร้อมทั้งน าเรื่องราวดีๆ เหล่านั้นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและสร้างเวที หรือกระตุ้นให้เกิดเวที เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อตกลงใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะน าไปสู่ Best Practice ที่ทรงคุณค่า เพ่ือเก็บเป็นคลังความรู้และถ่ายทอดต่อไป 
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4. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้  
Best Practice เป็นตัวตั้ง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลายๆ ทีมงาน และกระตุ้นให้แต่ละทีม
ก าหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ โดยด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกย่องชมเชย และให้รางวัล 
  การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ องค์กรตามแนว PMQA  (การพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ                   
Public Sector Management Quality Award)  

1. ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติ  

รวมทั้ง ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
2. ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณ

ค่าท่ี 
จัดท าไว้ และต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพ่ิมเติมอย่างน้อย 2 กระบวนการ 

3. ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได ้

อย่างเหมาะสม 
4. ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย เช่น การก าหนดระบบเตือน

ภัย 
แบบสัญญาณไฟจราจร การจัดห้องปฏิบัติการที่บ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

5. ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ 
6. ส่วนราชการต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้ และน าแผนไปปฏิบัติ จะต้องแสดงผลการ 

จัดการความรู้ KM Action Plan อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตามแนวทางที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
โดยด าเนินการกิจกรรมตามแผนการจัดความรู้ได้ส าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถด าเนินการที่ครอบคลุม 
กลุ่มเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
 

3.4  นโยบายด้านภาระงาน 
  1. มีการก าหนดภาระงาน และสมรรถนะของพนักงานทุกคนอย่างชัดเจน 
  2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกคน 
  3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษาท าความเข้าใจถึงภาระงาน ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ โดยทุกงานจะต้องมี
การประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา อุปสรรค และปรับปรุงภาระงานเป็น
ประจ าทุกเดือน 
  โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมี
ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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                3.5 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
 1. ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
 2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
 3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผน
แม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  
 4. ต้องมีการประชาสัมพันธ์งานผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
 
                3.6 นโยบายด้านการมีสว่นร่วมในการบริหาร 
 1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลการติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
 2. ทุกงานมีการประชุม เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างานเพ่ือให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะ และความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพสูงสุด และมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
 
                3.7 นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของทรัยพากรบุคคล 
 1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
 2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการ และการรองรู้ และน าผลการ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความสามัคคี 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ส านักงาน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 6. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงสุด 
 7. จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์ของประชาชน 
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                3.8 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
 1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าเดือน 
เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบการบริหารและ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
 4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่างใส โดยให้กองคลัง
ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝุายและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจ าทุก
เดือน 
 

                3.9 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
 2. จัดท าแผนงาน /กิจกรรม /โครงการ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 3. ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่
การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม 
 
                 3.10 นโยบายดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

      1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
      3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์        ทับ

ซ้อน 
      4. การยืดหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
      5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
      6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
      7. การมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
      8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 


