
การจ าแนกความรู้ที่จ าเปน็ต่อการเรียนรู้ 
**************************** 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขวาไร่  น าโดย  นายสุภาพ  ผาบพุทธา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ได้ก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาต าบลเขวาไร่  ดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (Local  Planing) 
การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ค านึงถึงปัญหาความต้องการและประโยชน์ที่ประชาชนจะ

ได้รับเป็นเปูาหมายส าคัญได้วางแผนเพ่ือแก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์ และมีความสุขจากการบริหารตามแผนที่ก าหนดไว้อย่ารอบครอบและสามารถจะปฏิบัติได้อย่างมีประ
สิทธิ 
หลักการและเหตุผล   
 จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการและระบบบริหารราชการ  ได้ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารหน้าที่ และ
โครงสร้างการบริหารราชการ เพ่ือแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดและอยู่ดีมีสุข จากการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล            
เขวาไร่   จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธ์กิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมายและนโยบาย   ดังต่อไปนี้ 
วิสัยทัศน์   (Vison) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  จะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่และที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข และระบบสารสนเทศ
ให้มีคุณภาพ  ทันสมัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรภายในต าบล ให้ดียิ่งขึ้นมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้มากขึ้น 
พันธกิจ   (Mision) 

1. ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่พร้อมที่จะให้ 
บริการประชาชน ได้อย่างทั่วถึงทันเวลาและมีคุณภาพ 

2. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคให้ใช้การได้ดี เอ้ือประโยชน์ต่อวิธีชีวิตของ
ประชาชนภายในต าบล 

3. ฟ้ืนฟูสภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพให้เข้มเข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ได้มากยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์     (Ofject) 

1. เพ่ือให้ประชาชนในต าบลได้รับบริการด้านปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่าทั่วถึง เป็นธรรมและมี
คุณภาพ 

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เหมาะสม
กับเพศและวัย 

3. เพ่ือให้ประชาชนมีงานท าเพ่ิมขึ้น มีรายได้ต่อครอบครัวสูงขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุขและอยู่ร่วมกันใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
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5. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพเอ้ือประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของชุมชน 
เป้าหมาย  (Gosl) 

1. ประชาชน 20  หมู่บ้านในต าบลเขวาไร่ ได้รับการจัดสรรปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
เป็นธรรม 

2. มีกลุ่มอาชีพในชุมชนเพ่ิมข้ึน จ านวนประชากรว่างงานลดลง 
3. ประชาชนในต าบลมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
4. ประชาชนในต าบลมีความรัก สามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
5.    ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุกด้าน 

นโยบายด้านที่ 1  ด้านบริหารจัดการและพัฒนา 
1. เร่งรัดพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างขวัญและก าลังใจให้สามารถปฎิบัติงาน

ในหน้าที่ได้ดี เป็นที่พึงพอใจของประชาชนในการบริการ 
2. จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เป็นธรรมโดยอาศัยข้อมูลของต าบลเป็นตัวก าหนด มีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ 
3. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและยึดประชาชนเป็น

ส าคัญในการบริหารจัดการ 
4. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี 
5. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการต่างๆ ให้สาธารณะชนได้รับทราบทุก 3 เดือน 
6. ส่งเสริมให้เจ้าพนักงาน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรัก   ความสามัคคี  ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน 

และมีความสุขกับการปฎิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎระเบียบของทางราชการ 

บริการประชาชนอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 
นโยบายด้านที่ 2  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน  ค.ส.ล. ในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอดกาลทุกหมู่บ้าน 
3. สร้าง ปรับปรุง ถนนสู่ไร่นา  เพื่อขนถ่ายผลิตผลด้านการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวก 
4. สนับสนุนให้มีน้ าประปาที่สะอาดทุกหมู่บ้าน ได้ใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน 
5. สนับสนุนให้มีไฟฟูาสาธารณะ และไฟฟูาเพ่ือการเกษตรตามความต้องการของชุมชน 
6. ขุดลอกล าห้วย ฝาย สระน้ า เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

นโยบายด้านที่  3  ด้านสังคมและสวัสดิการ 
1. สนับสนุนให้มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างทั่วถึงประชากรผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้พิการควร

ได้รับการดูแลทุกคน ในต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพัฒนาองค์กรต่างๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล   กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์  
กองทุนหมู่บ้าน  ให้สามารถปฎิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  มีก าลังใจปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อการสร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมออกก าลังกายฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา  กิจกรรม
ยุวพุทธ กิจกรรมเยาวชนไทยห่างไกลสิ่งเสพติด ฯลฯ 

4. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อ.ป.พ.ร. , อ.ร.ป.ม. เพ่ือปฎิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และดูแลความ
เรียบร้อยในท้องถิ่น ดูแลผู้ปุวยโดยการจัดหน่วยกู้ชีพประจ าต าบลขึ้น เพ่ือบริหารประชาชนภายในต าบล 
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นโยบายด้านที่  4  ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
1. สนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลให้บรรลุผล (OTOP) 
2. สนับสนุนสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
3. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
4. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร คลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ หลังฤดูท านา เช่น พืชผักสวนครัวทุกชนิด 
6. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และอาชีพอ่ืนที่มีในท้องถิ่น 

นโยบายด้านที่ 5  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดี

ยิ่งขึ้น สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจน 
2. สนับสนุนการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ให้ได้เข้าเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น กิจกรรมอบรมธรรมะ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ฯลฯ 
4. สนับสนุนการท าบุญตามประเพณีของหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตต าบล 
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น มีคุณภาพ และมีขวัญ

ก าลังใจที่ดี 
6. สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์และเผยแพร่ผลงานให้ 

นโยบายด้านที่ 6 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ดูแลรักษาแหล่งน้ า ให้สามารถเก็บกักน้ าและใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. ส่งเสริมการปลูกปุาชุมชน และการดูแลรักษา เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
3. สนับสนุนให้มีการเก็บขยะและก าจัดขยะอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
4. สนับสนุนให้มีการดูแลรักษาความสะอาดทั้งในและนอกหมู่บ้าน 
5. ดูแลรักษาแนวเขตท่ีสาธารณะ เพ่ือไม่ให้มีการลุกล้ า พร้อมปลูกปุาเพ่ิมเติม ตามที่สาธารณะที่มีอยู่แล้วให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
นโยบายด้านที่  7  ด้านสาธารณสุข 

1. สนับสนุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนด้านสุขภาพ 
พร้อมกับให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

2. สนับสนุนการปูองกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมการเฝูาระวัง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลได้ออกก าลังกาย  เล่นกีฬาและดูแลสุขภาพ 
4.  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุ, อุปกรณ์, เวชภัณฑ์ทางด้านสาธารณสุขที่จ าเป็น เพ่ือใช้บริการ

ประชาชนอย่างเหมาะสมพอเพียง 
จากนโยบายทั้ง 7 ด้านดังกล่าว จึงพอจ าแนกความรู้ที่จ าเป็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเขวา

ไร่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อพ่ีน้องประชุมชนและต่อองค์กร ต่อไป  ดังนี้  
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การจ าแนกความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขวาไร่ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ
ราชการ 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนา 

1. เร่งรดัพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ 
ความสามารถ สร้างขวัญและก าลงัใจให้สามารถ
ปฎิบัติงานในหน้าท่ีได้ดี เป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชนในการบริการ 
2. จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
โดยอาศัยข้อมลูของต าบลเป็นตัวก าหนด มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
3. ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและยึด
ประชาชนเป็นส าคัญในการบริหารจัดการ 
4. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุม้ค่า และเกดิ
ประโยชนส์ูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. มีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน ตามโครงการ
ต่างๆ ให้สาธารณะชนไดร้ับทราบทุก 3 เดือน 
6. ส่งเสริมใหเ้จ้าพนักงาน และบคุลากรที่มสี่วน
เกี่ยวข้อง มีความรัก   ความสามัคคี  ยิ้ม ไหว้ 
ให้เกียรติกัน และมีความสุขกับการปฎิบัตหิน้าท่ี
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบล
เขวาไร่ ปฏบิัติหน้าที่โดยยดึกฎระเบียบของทาง
ราชการ บริการประชาชนอย่างเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบตั ิ
 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับความรู้
ความสามารถ แบละมีขวัญก าลังใจใน
การท างาน 
2. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่าย
อย่างคุ้มค่า 
3. มีจ านวนช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนมาประกอบการ
บริหาร 
4. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิพนักงาน
และบุคลากรให้มสี่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยดึหลักธรรมมาภิ
บาล 
5. มีการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ
ให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
6. มีกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงาน และ
บุคลากร มคีวามรัก สามัคคี ยิม้ไหว้ 
ให้เกียรติ และมีความสุขในการท างาน 
7. ร้อยละบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขวาไร่ ที่ปฏิบัตหิน้าท่ีตาม
ระเบียบของทางราชการและให้บริการ
ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 

1. จ านวนบุคลากรร้อยละ 80 ที่
ได้รับคามรู้และมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
2. การจดัสรรงบประมาณเป็นไป
ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
3. การบริหารโดยรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเป็นส าคัญ 
4. ท้องถิ่นได้มีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
5. พนักงานหรือบุคลากรมสี่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล 
6. พนักงาน บุคลากร มคีวามรัก 
สามัคคี ยิม้ ไหว้ ให้เกียรติกัน 
7. บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขวาไร่ ปฏิบัติงานโดยยึด
ระเบียบของทางราชการเป็นหลัก 
และให้บริการประชาชนอย่าง
เสมอภาค 
 

องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนา ดังนี้  
1. องค์ความรู้ด้านการบริหารงาน
บุคคล 
2. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
4. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
5. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
6. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
7. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
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การจ าแนกความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขวาไร่  (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ
ราชการ 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 ด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดในการใช้งาน 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน  ค.
ส.ล. ในหมู่บา้นให้อยู่ในสภาพท่ีดีใช้การได้
ตลอดกาลทุกหมู่บ้าน 
3. สรา้ง ปรับปรุง ถนนสูไ่ร่นา  เพื่อขนถ่าย
ผลิตผลด้านการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
4. สนับสนุนให้มีน้ าประปาท่ีสะอาดทุก
หมู่บ้าน ได้ใช้อย่างเพียงพอทุกครวัเรือน 
5. สนับสนุนให้มีไฟฟูาสาธารณะ และไฟฟูา
เพื่อการเกษตรตามความต้องการของชุมชน 
6. ขุดลอกล าห้วย ฝาย สระน้ า เพือ่เก็บกัก
น้ าไว้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
 

1. อาคารสถานท่ีที่มีอยู่ใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 
2. จ านวน ถนน คสล. ในหมู่บ้านที่
ได้รับการซ่อมแซม 
3. จ านวนถนนไปสาไร่นา เพื่อขนถ่าย
ผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดร้ับ
การปรับปรุง 
4. จ านวนหมู่บ้านท่ีไดร้ับการ
สนับสนุนให้มีน้ าสะอาดใช้ 
5. จ านวนชุมชนทีไ่ดร้ับการสนับสนุน
ให้มีไฟฟูาใช้ 
6. จ านวนล าห้วย ฝาย สระน้ า เพือ่
เก็บกักน้ าไว้ประกอบอาชีพ 
 

1. อาคาร สถานท่ีที่มีอยู่ใช้ประโยชน์
ได้อย่างสูงสุด 
2. ถนน คสล. ในชุมชนมีสภาพดีใช้
การได้ทุกหมู่บ้าน 
3. ถนนขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้สะดวก 
4. ชุมชนมีไฟฟูาใช้เพื่อการเกษตร
อย่างพอเพียง 
5. มีสระน้ า ฝาย ล าห้วยเพื่อกักเกบ็
น้ าไว้ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ 
 
 

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้  
1. ความรู้ด้านการก่อสร้าง 
2. ความรูด้้านการประมาณราคา 
3. ความรูด้้านการออกแบบ 
4. ความรูด้้านการคุมงาน 
5. ความรูด้้านการตรวจงานจา้ง 
6. ความรูด้้านการประสาน
สาธารณูปโภค 
7. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
8. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
9. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
10. มคีวามสามรถในการ
บริหารงานและจดัระบบงาน 
11. มคีวามสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
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การจ าแนกความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขวาไร่  (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ
ราชการ 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ด้านสวสัดิการและสังคม 

1. สนับสนุนให้มีเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ และคน
พิการอย่างทั่วถึงประชากรผูม้ีอาย ุ60 ปี 
ขึ้นไป และผู้พิการควรได้รับการดแูลทุกคน 
ในต าบล  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
2. สรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดย
พัฒนาองค์กรต่างๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น 
คณะกรรมการหมู่บา้น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน   สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล   กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์  
กองทุนหมู่บ้าน  ให้สามารถปฎิบตัิงานไดด้ี
ยิ่งข้ึน  มีก าลังใจปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมกจิกรรมเยาวชนเพื่อการ
สร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมออกก าลังกาย
ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา  กิจกรรมยุวพุทธ 
กิจกรรมเยาวชนไทยห่างไกลสิ่งเสพติด ฯลฯ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อ.ป.พ.ร. , อ.ร.
ป.ม. เพื่อปฏิบัตหิน้าท่ีบรรเทาสาธารณภัย 
และดูแลความเรียบร้อยในท้องถิ่น ดูแล
ผู้ปุวยโดยการจดัหน่วยกู้ชีพประจ าต าบลขึ้น 
เพื่อบริหารประชาชนภายในต าบล 
 

1. จ านวนร้อยละของผูสู้งอายุและคน
พิการที่ไดร้ับการดูแลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
2. ชุมชนมีความเขม้แข็ง 
3. มีการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค ์
4. มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน               
อปพร. เพื่อดูแลความเรยีบร้อย 
 
 

1. ผูสู้งอายุร้อยละ 80 ข้ึนไปและคน
พิการไดร้ับเบี้ยยังชีพทุกคน 
2. ชุมชนมีความเขม้แข็ง 
3. เยาวชนได้รับการส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมอยา่งสร้างสรรค ์
4. มีศูนย์ อปพร. เพื่อใช้เป็นศูนย์
ประสานงานกู้ชีพ กู้ภัย 
 

องค์ความรู้ด้านสวัสดิการและสังคม 
ดังนี้  
1. ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน 
2. ความรูด้้านการสังคมสงเคราะห์ 
3. ความรูด้้านสตรีและพัฒนาอาชีพ  
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
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การจ าแนกความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขวาไร่  (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ

ราชการ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 

1. สนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในต าบลให้บรรลผุล (OTOP) 
2. สนับสนุนสหกรณร์้านค้าและสหกรณ์
ออมทรัพย์ให้เป็นจริงมากยิ่งข้ึน 
3. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
4. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร คลองส่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 
5. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ หลังฤดูท า
นา เช่น พืชผักสวนครัวทุกชนิด 
6. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และ
อาชีพอ่ืนท่ีมีในท้องถิ่น 
 

1. มีการสนับสนุนและส่งเสริมกลุม่
อาชีพ 
2. มีการสนับสนุนร้านค้า สหกรณ์
อย่างจริงจัง 
3. มีการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่าง
พอเพียง 
5. มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตรและอาชีพอ่ืนในท้องถิ่น 
 
 

1. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รบัการส่งเสริม
และสนบัสนุน 
2. ร้านค่าและสหกรณ์ออมทรัพยม์ี
ความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
3. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร คลองส่ง
น้ าได้รบัการพัฒนา 
4. มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลังฤดทู า
นา 
5. เกษตรกรได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาอาชีพ 
 
 

องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
ดังนี้  
1. ความรู้ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาต ิ
2. ความรูด้้านการพาณิชย ์
3. ความรูด้้านการส่งเสริมอาชีพ   
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
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ราชการ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. สนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
ทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งข้ึน สนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กเรยีนดีแต่
ยากจน 
2. สนับสนุนการศึกษาระดบัก่อน
ประถมศึกษา ให้ได้เข้าเรียนทุกคนอย่างมี
คุณภาพ 
3. สนับสนุนการจดักิจกรรมทางศาสนา เช่น 
กิจกรรมอบรมธรรมะ กิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน กิจกรรมอุปสมบทหมู่ 
ฯลฯ 
4. สนับสนุนการท าบุญตามประเพณีของ
หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตต าบล 
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ดด้ีขึ้น มี
คุณภาพ และมีขวัญก าลังใจท่ีด ี
6. สนับสนุนภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยการ
อนุรักษ์และเผยแพรผ่ลงานให้ 
 

1. มีการสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ครบทุกโรงเรียน 
2. มีการสนับสนุนการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา 
3. มีการสนับสนุนจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. มีการสนับสนุนการท าบญุตาม
ประเพณีในชุมชนต่าง ๆ  
5. มีการสนับสนุนภูมิปญัญาท้องถิ่น
และเผยแพรผ่ลงาน 

1. ทุกโรงเรียนมีการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ดียิ่งขึ้นและสามารถจัด
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กเรยีนดแีต่
ยากจน 
2. เด็กระดับก่อนประถมศึกษาไดเ้ข้า
เรียนอย่างมีคณุภาพ 
3. มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา และ
วัฒนธรรม 
4. มีการท าบญุตามประเพณีของ
หมู่บ้าน 
5. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
การส่งเสริม และพัฒนาใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
6. ภูมิปญัญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
และเผยแรผ่ลงาน  
 

องค์ความรู้ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ดังนี้  
1. ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา 
2. ความรูด้้านการศึกษาท้องถิ่น 
3. ความรูด้้านการส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
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ราชการ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ดูแลรักษาแหล่งน้ า ให้สามารถเก็บกักน้ า
และใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 
2. ส่งเสริมการปลูกปุาชุมชน และการดูแล
รักษา เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
3. สนับสนุนให้มีการเก็บขยะและก าจัดขยะ
อย่างเป็นระบบ มีคณุภาพทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
4. สนับสนุนให้มีการดูแลรักษาความสะอาด
ทั้งในและนอกหมู่บ้าน 
5. ดูแลรักษาแนวเขตทีส่าธารณะ เพื่อไม่ให้
มีการลุกล้ า พร้อมปลูกปุาเพิม่เตมิ ตามที่
สาธารณะที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

1. มีการอนรุักษ์แหล่งน้ า และ
สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ประโยชน์ได้
จริง 
2. มีการจัดกิจกรรมปลูกปุา และดูแล
รักษาปุา 
3. ทุกหมู่บ้านมีการจัดกจิกรรมเกบ็
และก าจดัขยะ 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนนุ
การท าความสะอาด 
5. มีการก าหนดแนวเขตที่สาธารณะ
ชัดเจนและก าหนดบทลงโทษหากมี
การลุกล้ า 

1. แหล่งน้ าในชุมชนกักเก็บน้ าไว้ใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 
2. ชุมชนมีปุาไม้ไว้ใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน 
3. ชุมชนมีการจดัเก็บและก าจดัขยะ
อย่างเป็นระบบ 
4. ท้ังในและนอกหมู่บ้านสะอาด 
5. สวนสาธารณะไม่ถูกลุกล้ า และมี
การปลูกปุาเพิ่มเตมิ 
 

องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้  
1. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ความรูด้้านการบริหารจัดการ
แหล่งน้ า 
3. ความรูด้้านก าจดัขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูล   
4. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
6. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
7. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
8. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด เปูาหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิ

ราชการ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 7 ด้านสาธารณสุข 

1. สนับสนุน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ และให้
ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที่บริการ
ประชาชนด้านสุขภาพ พร้อมกับให้ความรู้
แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2. สนับสนุนการปูองกันโรคติดต่อที่อาจ
เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมการเฝูา
ระวัง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลได้ออก
ก าลังกาย  เล่นกีฬาและดูแลสุขภาพ 
4. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุ, 
อุปกรณ์, เวชภณัฑ์ทางด้านสาธารณสุขท่ี
จ าเป็น เพื่อใช้บริการประชาชนอย่าง
เหมาะสมพอเพียง 
 

1. มีการจัดกิจกรรมให้ความรูด้้าน
สุขภาพและสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
2. มีการจัดกิจกรรมการเฝูาระวัง
โรคตดิต่ออย่างต่อเนื่อง 
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 
4. มีการจัดหาอุปกรณ์ เวชภณัฑ์
ทางด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ 

1. ประชาชนได้รับความรูด้้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 
2. การปูองกันโรคติดต่อมี
ประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี 
4. ประชาชนได้รับการบริการและมี
วัสดุและอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
 

องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข  ดังนี้  
1. ความรู้ด้านการควบคุมโรค 
2. ความรูด้้านการสารธารณสุข 
อนามัย 
3. ความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับอื่น ๆ  
4. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการที่สังกัด 
5. มีความรู้ความสามรถในการใช้
ภาษาอย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
6. มีความสามรถในการบรหิารงาน
และจัดระบบงาน 
7. มีความสามารถในการริเริม่ 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานและ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

 


