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ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลาย
ครอบคลุมการดาเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านหนึ่งที่จะขาด                
การพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ                
และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี                           
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนต าบล
อีปาดได้จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดขึ้น เพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีปาด มีแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริม          
การปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จะน าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดท า              
เพ่ือเป็นเป้าหมายส าคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะ
สูงในการส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลอย่างยั่งยืน 
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นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 
ส่วนที ่1 บททั่วไป 
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามที่                 
ก าหนดไว้ 

 

1.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

  “คมนาคมสะดวกปลอดภัย  ก้าวไกลด้านการศึกษา  คงรักษาประเพณีวัฒนธรรม  น าชุมชนสู่
วิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

1.2 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  รักษาความสะอาดถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  
รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. คุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมการออกก าลังกาย  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  พัฒนา  คุณภาพชีวิตสตรี  
เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์  ตลอดจนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  2. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
  3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรคติดต่อ 
  4. สตรี  เด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง  ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม
ตลอดมีความตระหนัก  เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ  ไม่ถูกท าลาย  ได้รับการดูแลรักษา 
  7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร  และการจัดการทั้งบุคลากร  เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
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1.4  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการ
ที่ดี  
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ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
2.1 ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
   ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
   ต าบลอีปาด  ประกอบด้วย 
   หมู่ที่  1  บ้านอีปาด  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  2  บ้านทุ่งมั่ง  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  3  บ้านหนองไฮ  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  4  บ้านทุ่งมั่ง  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  5  บ้านหนองไฮ  ต าบลอีปาด 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอกันทรารมย์  ซึ่ง
ห่างจากอ าเภอกันทรารมย์  ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร  โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 2068  สาย
กันทรารมย์ – บ้านด่าน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ตั้งอยู่ที่บ้านอีปาด หมู่ที่  1 ต าบลอีปาด อ าเภอ
กันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศเหนือ ติดต่อเขตต าบลแดงหม้อ, ต าบลนาค าใหญ่, ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน 
   ทิศใต้  ติดต่อเขตต าบลบัวน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อเขตต าบลเมืองน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอ าเภอบึงบอน  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   “องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540  ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  และใช้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในเขตต าบลอีปาด ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   
   เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  www.epad.go.th 
   เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร : 0 4591 5866 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ้ืนที่ต าบลอ่ืน ๆ ในอ าเภอกันทรารมย์  คือ  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะส าหรับท า
การเกษตร   
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น  อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  3  ฤดู  ดังนี้ 
   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจะมี
อุณหภูมิสูงสุดถึง 40 องศาเซลเซียส  
   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกันยายน  ฝนตกมากในช่วงเดือน
มิถุนายน- กันยายน  แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งบางครั้งอาจจะนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจ
เกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน  ส่งผลให้การท านาในพ้ืนที่สูงประสบภัยแล้งได้  แต่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาดไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   
   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม  ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู
จากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว  อากาศแปรปรวนไม่น้อย  อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยใน
บางช่วง 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ  ประกอบด้วย 
    - ล าห้วย  1  แห่ง คือห้วยค า 
    - หนองน้ า   5 แห่ง  ประกอบด้วย 
     1. หนองมั่ง 
     2. หนองอีข่า 
     3. หนองไฮ 
     4. หนองขอน 
     5. หนองแคน 
   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  ประกอบด้วย 
    - ฝาย    6  แห่ง 
    - บ่อโยก    6  แห่ง  
    - บ่อบาดาล   849  แห่ง 
    - ระบบประปาหมู่บ้าน  2  แห่ง 
 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดมีป่าไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมด  12  แห่ง  ไม้เป็นลักษณะ
ไม้ยืนต้นทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
 
2.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
   ต าบลอีปาดไม่ได้แยกมาจากต าบลใด  สาเหตุที่เอาชื่อบ้านอีปาดเป็นชื่อต าบล  ก็เพราะว่า
หมู่บ้านอีปาดได้มาก่อตั้งก่อนหมู่บ้านอ่ืน ๆ และมีจ านวนครัวเรือน  ประชากรมากกว่าหมู่บ้านอ่ืน ๆ อาศัยอยู่  
ประกอบไปด้วย 3 บ้าน 5 หมู่  คือ  บ้านอีปาด หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4  และบ้านหนองไฮ หมู่ที่  3,5  
ขึ้นต่ออ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  มีพื้นท่ีประมาณ 47  ตารางกิโลเมตร  หรือ  29,374  ไร่ 
 
รายชื่อผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน รายช่ือผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 บ้านอีปาด นายทองชุ่น   สุรวิทย์ 0 8483 5503 3 ก านันต าบลอีปาด 
2 บ้านทุ่งมั่ง นายทองเป็น   ชารี 0 8625 7429 8  
3 บ้านหนองไอ นายปกครอง   พิมพ์พันธ์ 0 8015 2313 8  
4 บ้านทุ่งมั่ง นายอ านาจ  เอกศิริ 0 9334 6693 9  
5 บ้านหนองไฮ นางปัจถา  ชราศรี 0 6508 1145 0  
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รายชื่อคณะบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายอดิศักดิ์   จันทรัตน์ นายก อบต.อีปาด 0 8786 8430 5  
2 นายเชิด   อริพงษ์ รองนายก อบต.อีปาด 0 8625 2104 2  
3 นายทองพูล   ชราศรี รองนายก อบต.อีปาด 0 8520 1062 2  
4 นายล าพอง   ไชยวัฒน์ เลขานุการ นายก อบต.อีปาด 0 8725 4521 2  
5 นายวิรัตน์   ป้องเศร้า สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 0 8724 2609 0  
6 นายสมบัติ   สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 0 8799 6313 6  
7 นายปัญญา   สมนึก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 0 8724 0235 4  
8 นางประดับ   สมนึก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 0 8624 8161 1  
9 นายสุพี   วราพุฒ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 0 9903 1053 8  

10 นายนิพนธ์   สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 0 8724 9221 2 รองประธานสภา อบต.อีปาด 
11 นายบุรี   จันทรัตน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 0 9288 1048 9 ประธานสภา อบต.อีปาด 
12 นายค าภา   ชารี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 0 8709 3035 2  
13 นายเอกภพ   สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 0 8079 9584 3  
14 นางสาวเจียงค า ชราศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 0 8621 8562 6  
 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 นางสาวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์ ปลัด อบต.อีปาด  เบอร์โทรศัพท์  0 6559 35915 
 ส านักงานปลัด 
 นายด ารงศักดิ์   มุขขันธ์  หัวหน้าส านักปลัด เบอร์โทรศัพท ์ 0 9332 5517 4 
  - พนักงานส่วนต าบล จ านวน 6  คน 
  - พนักงานจ้าง  จ านวน  6  คน 
  - ลูกจ้าง   จ านวน  2  คน 
 กองคลัง 
 นางดวงนภา  ศรีสุธรรม  ผู้อ านวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์  0 8791 6516 3 
  - พนักงานส่วนต าบล จ านวน  3  คน 
   - พนักงานจ้าง  จ านวน  1  คน 
 กองช่าง 
 นายจีระพงศ์   พันธ์ดี  ผู้อ านวยการกองช่าง เบอร์โทรศัพท ์ 0 9809 6649 7 
  - พนักงานส่วนต าบล จ านวน  2  คน 
  - พนักงานจ้าง  จ านวน  2  คน     
 2.2 การเลือกตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด
ทั้งหมดเป็น  1  เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภา  5  เขตเลือกตั้ง 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองด้วยดีเสมอมาและประชาชนยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลือ  เสนอแนะในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น  การประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในทุก ๆ ครั้ง 
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2.3 ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
   จ านวนครัวเรือน   849  ครัวเรือน 
   จ านวนประชากร   3,368  คน  แยกเป็น 
    ชาย  1,657  คน หญิง  1,711  คน 
จ านวนชุมชน   5   ชุมชน 
ชุมชนที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง ชาย รวม 

1 บ้านอีปาด 245 459 450 909 
2 บ้านทุ่งมั่ง 177 371 347 718 
3 บ้านหนองไฮ 153 337 292 629 
4 บ้านทุ่งมั่ง 137 274 283 557 
5 บ้านหนองไฮ 137 270 285 555 

รวม 849 1,711 1,657 3,368 
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2.4  โครงสร้างส่วนราชการภายใน 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-8- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. 
 

- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานจัดสถานที่ 
   และการไฟฟ้า  
   สาธารณะ 
ฯลฯ 

 

- งานการเงินบัญชี 
- งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
- งานจัดเก็บรายได้  
- งานแผนที่ภาษี 
ฯลฯ 

 

- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานป้องกันฯ 

- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานนิติการ 
ฯลฯ 
 

ส านักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง 
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อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 

ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด -  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและ
งานธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณ  งานด้านพัสดุ  งานด้านอาคารสถานท่ีใน
ค ว า ม รั บ ผิ ด ชอ บ แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช้ ย า น พา ห น ะ ส่ ว น ก ล า ง   ติ ด ต่ อ
ประสานงาน  วางแผน   ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ  เก็บรักษาเอกสารและ
เอกสารส าคัญของส่วนราชการ  การด าเนินงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ก าหนด
นโยบายและจัดท าแผนงานของส่วนราชการ   จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ให้ค าปรึกษาแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้ รับ
มอบหมาย  
-  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุปรายงาน
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  เช่น  การจัดท าแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรร
หา   การจัดสอบ   และการบรรจุแต่ งตั้ ง   การโอน   การย้าย   การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ   การ
ด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน  การจัดท าทะเบียนประวัติ  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ   
-  งานเลขานุการสภา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุม
ต่างๆ  การติดต่อ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม   การ
รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม   
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป   ลด
อันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้   ป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน   ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  
-  งานนิติการ   งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง งานจัดท านิติกรรม   รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อ
ด าเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน   ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัย
พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและ
เปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา  งานเกี่ยวกับความ
รับผิดทางแพ่ง  อาญา  งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์  และ
ร้องเรียน        
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ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด  - งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจดัการศึกษา งาน
ทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สิน
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานท่ีเพื่อการศึกษา ส่งเสรมิท านุบ ารุงรักษา 
ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมดา้นภาษา 
การด าเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบรหิารทั่วไป งานบริหาร
การศึกษา  งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบญัชี 
-  งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสรมิ
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและ
นันทนาการ 
-  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา 
งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม งาน
ส่งเสริม เผยแพร่กจิกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งาน
ควบคุมมลพิษ   งานศึกษาและวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
งานธุรการประจ าส่วนสาธารณสุข  
-  งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมลูฐาน 
งานสุขศึกษา  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า งานรักษาแลพยาบาล 
- งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่
สาธารณะ  งานควบคุมสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  งาน
ก าจัดมลูฝอยและน้ าเสีย 
-  งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา  งานป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ  งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์  งานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพรด่้านการป้องกันและระงับโรคตดิต่อ 
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ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด  งานสังคมสงเคราะห์ งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งาน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน  งานส ารวจวิจัย
สภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท 
งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้
ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท่ีครอบครัวประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูก
ทอดทิ้ง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา  งาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมี
ปัญหาในด้านต่างๆ   
-  งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบใน
การปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน า
บริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่
ชุมชน งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสรมิอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 
งานเกี่ยวกับการส่งเสรมิพัฒนาสตรี  
 

 

ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

กองคลัง  -  งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดท าเช็คและ
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย จัดท าบัญชี จัดท า
รายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี จัดท าสถิติรายรับ -รายจ่าย จัดท าบัญชี
รายจ่ายเงินสะสม จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย
เกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลงั  
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง  การซ่อมบ ารุงและรักษา จัดท า
ทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ  
-  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บ
รายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีอากร 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร จัดท าหนังสือแจ้งการช าระภาษี 
ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายช่ือผู้ไม่
ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในก าหนด จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการช าระภาษี 
กรณีไม่มาช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในก าหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อ
ด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายั ด และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  
-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ส ารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุง
จัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ 
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ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

กองช่าง  -  งานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานด้านการก่อสรา้งอาคาร ถนน ทางเท้า 
และสิ่งติดตั้งอ่ืน ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสรา้ง งานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดดุ้าน
โยธา งานซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณปูการ งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
- งานวิศวกรรม มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ ออกแบบ ค านวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งาน
อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงาน
ทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลน
ก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน งานส ารวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อค านวณออกแบบ 
ก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งาน
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งาน
ประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 
งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
-  งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแล
อาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งาน
วางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ า  งานในการติดตั้ง ประกอบ 
ดัดแปลง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ
ไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
-  งานธุรการ มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ การตดิต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
งานสารณกุศล และหน่วยงานตา่ง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดท า
แผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบตัิงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการ
เกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองช่าง 
งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงิน
และบัญชีของกองช่าง 
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ส่วนที่ 3 นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. ด้านการสรรหา 
 1.1 ทบทวนแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 
 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้kรับราชการหรือประกาศรับโอนย้ายพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
 
2. ด้านการพัฒนา 
 2.1 จัดทาแผนพฒันาบุคลากรประจาปี และดาเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 2.3 ส่งเสริมความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning  
 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู ้ทักษะ 
และสมรรถนะ 
 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
 
๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
 3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
 3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่อง 
ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 3.6 จัดให้ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ใน ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนรวมในการท างาน 

 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการ
ควบคุม กากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
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นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓.๑ นโยบายด้านการบริหาร 
 ๑) กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
 ๒) มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ 
ทิศทางที่วางไว้ 
 ๓) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
 ๔) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งม่ันถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้ม ี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๕) มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
๓.๒ นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง 
 ๑) บริหารก าลังคนให้สอดคล้อง กับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
 ๒) พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
 ๓) พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
 ๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 
๓.๓ นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
 ๑) สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ 
ความรู ้
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
 ๓) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔ นโยบายด้านภาระงาน 
 ๑) มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
 ๒) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 

 ๓) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษาท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงาน 
จะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
และปรับปรุง ภาระงานประจ าทุกเดือน 
  โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าการแบ่งงานและค าสั่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน 
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดแยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุก 
รอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
๓.๕ นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
 ๑) ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
 ๒ ) ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
 ๓ ) ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจับันอย่างสม่ าเสมอ งานการเจ้าหน้าที่ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
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๓.๖ นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 ๑) มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วม 
แก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
 ๒ ) ทุกงานมีการประชุมงานเพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
 ๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 ๔) ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพ่ือให้บุคลากร 
พัฒนาทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
๓.๗ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๑) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคคล 
 ๒) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ๓) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน า 
ผลมาเป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
๓.๘ นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
 ๑) มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้อง กับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 ๒) มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
ประจ า เวียนให้บุคลากรได้ทราบทุกเดือน 
 ๓) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบการ 
บริหารและจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
 ๔) มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
๓.๙ นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 
 ๒) จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
 ๓ ) ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไปสู่
การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
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๓.๑๐ นโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (..) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติ เป็นเครื่องก ากับความประพฤติได้แก่ 
 1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 
 2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
 4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 


