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นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
(พ.ศ. 2561 - 2563) 

 

ส่วนที่ 1 บทท่ัวไป   
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ วนเพ่ือให้
การ ด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธ์กิจ ตามที่
ก าหนดไว้   
  

1.1 วิสัยทัศน์  
“ใน ปี พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง เป็นต าบลน่าอยู่ สาธารณูปโภค 

และการบริการที่ดี  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ” 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด กลาง  มีหน้าที่ที่ 
ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง   จึงจ าเป็นต้องมี วิสัยทัศน์ใน
การที่จะพัฒนาท้องถิ่นไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาต าบลใน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ,ด้านเศรษฐกิจ ,ด้านสังคม ,ด้านวัฒนธรรม  ด้านการเมืองการบริหาร
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุม
ในทุกๆ ด้าน  และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่าง
สงบสุข ได้รับการบริการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นชุมชนปลอดจากอบายมุขและ
ยาเสพติด   เยาวชนในเขตพ้ืนที่มีคุณภาพ  ประชาชน ในเขตพ้ืนที่มีความสามัคคีกัน   และเป็นพลังพัฒนา
ต าบลให้มีความเจริญ ซึ่งในการพัฒนาด้านต่างๆ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งสามารถด าเนินการ
ตามนโยบายและแผนงานได้เป็นอย่างด ี
  

1.2 พันธ์กิจ  
1.  พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2.  ส่งเสริมการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง 

4.  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการเกษตรอินทรีย์ 
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างมีระบบ 

 
1.3 เป้าหมายหลัก   

1.  เพ่ือด าเนินการส ารวจ  ข้อมูลสภาพทั่วไป  โครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การเมือง  การบริหาร  การประเมินผลท้องถิ่น  เพ่ือน าข้อมลูมา วิเคราะห์
และจัดท านโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.  เพ่ือให้มีการวางแผนการใช้นโยบายและ กลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
โดยพิจารณาวางมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบลและแผนปฏิบัติการขององค์การ บริหาร
ส่วนต าบล   
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3.  เพ่ือให้มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ขององค์กร   

4.  เพ่ือให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนบายและกลยุทธ์ในการ
บริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

ส่วนที่ 2  สถานภาพและสภาพแวดล้อม   
2.1 ข้อมูลทั่วไป 

      ประวัติความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
       ต าบลโนนเต็งเดิมทีขึ้นอยู่กับต าบลหนองมะนาว  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2523  ทางอ าเภอขอแยก
จากต าบลหนองมะนาวเป็นต าบลโนนเต็ง  ทั้งหมดมี   8   หมู่บ้าน   วันที่   27  ตุลาคม  2523 ได้มีการ
เลือกก านันต าบลโนนเต็งขึ้น  ซึ่งมีนายประสงค์   ควรขุนทด   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นก านันคนแรก   อยู่
ต่อมาก านันต าบลโนนเต็งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่   24  สิงหาคม  2531  ต าแหน่งก านันจึงว่ างลง วันที่  22 
ตุลาคม  2531  ได้มีการเลือกก านันต าบลโนนเต็งคนใหม่ขึ้นเป็นคนที่  2   โดยนายสอง   ไกรอ่ า  เป็นก านัน
ต าบลโนนเต็ง  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคนแรก  ได้ยกฐานะสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเต็งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง   ในปี  พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งขึ้นโดยมีนายยอด   พิมพ์กลาง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  คนแรก   
และ ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คือ  นายธีรพล  ขอใบกลาง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง ด้านการปกครอง  มี  นายมิตร  ผันกลาง เป็นก านันต าบลโนนเต็ง 
       พ้ืนเพดั้งเดิมของชาวบ้าน  ส่วนใหญ่เป็นชาวโคราชโดยก าเนิด  อพยพมาจากอ าเภอใกล้เคียง  
เช่น  อ าเภอโนนสูง  อ าเภอโนนไทย  อ าเภอขามสะแกแสง  และอ าเภอด่านขุนทด  ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็น
ภาษาโคราช   ประเพณียังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยทั่ว ๆ ไป และมีงานประเพณีงาน
บุญทางด้านศาสนาทั่ว ๆ ไป 
      การตั้งถ่ินฐานของชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะตั้งกันเป็นกลุ่มตามเครือญาติและเพ่ือนบ้านเป็นส่วนใหญ่ 
 

     ที่ตั้งและอาณาเขต 
  ต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอ าเภอ   
อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอคงประมาณ   7   กิโลเมตร  มีขนาดพื้นที่ประมาณ  52.14 ตารางกิโลเมตร 
  มี อาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้คือ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองมะนาว  อ าเภอคง 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลหนองหัวฟาน  อ าเภอขามสะแกแสง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเมืองคง   อ าเภอคง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลหนองบัว   อ าเภอคง 
               สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยกระจัดกระจายทั่วไป ใช้ท านา
ปลูกพืชไร่ และไม้ผลส่วนสภาพพ้ืนที่ที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ ใช้ท านา แหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ า
ห้วยตะคร้อด้านทิศตะวันออกของต าบล ห้วยหนองตอ และห้วยท่าใหญ่ ไหลผ่านทางตอนกลางจากทิศเหนือ
ของพ้ืนที ่    
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มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  12  หมู่บ้านดังนี้ 
 หมู่ที่  1  บ้านโนนเต็ง        
 หมู่ที่  2  บ้านหนองกก        
 หมู่ที่  3  บ้านทองหลาง 
 หมู่ที่  4  บ้านหนองอ้ายอู้ก  
 หมู่ที่  5  บ้านตลุกสาหร่าย   
 หมู่ที่  6  บ้านหนองกระทุ่มเตียน  
 หมู่ที่  7  บ้านโนนไร่พัฒนา  
 หมู่ที่  8  บ้านดอนสามัคคี 
 หมู่ที่  9  บ้านโนนทอง 

หมู่ที่  10 บ้านโคกน้อยพัฒนา 
หมู่ที่  11 บ้านใหม่บัวทอง 
หมู่ที่  12 บ้านหนองบัวกระจาย 
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หมู่ที่ บ้าน 
เนื้อที ่
(ไร่) 

อันดับ 

1 โนนเต็ง 3,665 3 
2 หนองกก 3,790 1 
3 ทองหลาง 3,508 4 
4 หนองอ้ายอู้ก 3,774 2 
5 ตลุกสาหร่าย 2,336 9 
6 บ้านหนองกระทุ่มเตียน 2,917 6 
7 บ้านโนนไร่พัฒนา 3,108 5 
8 บ้านดอนสามัคคี 2,479 8 
9 บ้านโนนทอง 1,523 11 

10 บ้านโคกน้อยพัฒนา 2,024 10 
11 บ้านใหม่บัวทอง         947 12 
12 บ้านหนองบัวกระจาย 2,516 7 

รวมทั้งสิ้น 32,587  
        
แผนที่แสดงแหล่งน ้ำขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนน
เต็ง

 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ าห้วยตะคร้อ  สามารถบรรจุน้ า 



ได้ประมาณ 9.5 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับน้ าฝนประมาณ  75  ตารางกิโลเมตร  
 

-5- 
 

หอกระจายข่าว 
มีจ านวน  12  แห่ง  ครบทั้ง  12  หมู่บ้าน  แต่เนื่องจากบางหมู่บ้านมีพ้ืนที่  ห่างไกลกัน ท า

ให้เกิดปัญหาในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ประชากร 
จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  ของต าบลโนนเต็งมีประชากร จ านวนทั้งสิ้น          

7,232  คน  จ าแนกเป็นชาย 3,555  คน  หญิง  3,677  คน   
 

  การศาสนา 
  ประชาชนในต าบลโนนเต็ง  นับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถาน  10 แห่ง  คือ 
 1.   วัดบ้านโนนเต็ง      ตั้งอยู่ที่     หมู่ที่  1   บ้านโนนเต็ง  
 2.   วัดบ้านหนองกก     ตั้งอยู่ที่    หมู่ที่  2   บ้านหนองกก    
 3.   วัดบ้านทองหลาง     ตั้งอยู่ที่     หมู่ที่  3   บ้านทองหลาง  
 4.   วัดบ้านหนองบัวกระจายโนนเต็ง    ตั้งอยู่ที่     หมู่ที่  4    บ้านหนองอ้ายอู้ก 
 5.   วัดบ้านตลุกสาหร่าย    ตั้งอยู่ที่     หมู่ที่  5    บ้านตลุกสาหร่าย  
 6.   วัดบ้านหนองกระทุ่มเตียน  ตั้งอยู่ที่     หมู่ที่  6    บ้านหนองกระทุ่มเตียน 
 7.   วัดป่ามรณานุสติ   ต้ังอยู่ที่     หมู่ที่  7    บ้านโนนไร่พัฒนา 

8.   วัดป่าแสงธรรม      ตั้งอยู่ที่     หมู่ที่  8    บ้านดอนสามัคคี 
 8.   วัดโนนทองศรีวราราม  ตั้งอยู่ที่     หมู่ที่ 9    บ้านโนนทอง 
 9.   ส านักสงฆ์บ้านใหม่บัวทอง     ตั้งอยู่ที่     หมู่ที่  11   บ้านใหม่บัวทอง 
  

ระบบสาธารณูปโภค 
  1.  การโทรคมนาคม 
       ตู้โทรศัพท์         จ านวน   8 ตู้ 
       เสารับสัญญาณโทรศัพท์    จ านวน  3 แห่ง 
       จุดบริการอินเตอร์เน็ตต าบลและระบบ WIFI  จ านวน  1 จุด 
  2.  การไฟฟ้า 
      เขตต าบลโนนเต็ง เป็นชุมชนชนบท แต่มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งต าบล ประชากรมี
ไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือนท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ต่าง ๆ ครบทุกครัวเรือน 
  3.  ระบบประปา 
     ประชาชนในต าบลโนนเต็ง  ส่วนใหญ่ได้มีระบบประปาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน แต่เนื่องจาก
ความแห้งแล้งและระบบประปาบางหมู่บ้านยังไม่ทันสมัย   และบางหมู่บ้านมีครัวเรือนที่ห่างจากชุมชนท าให้
ระบบประปายังไม่เพียงพอกับความต้องการของราษฎร 

การศึกษา 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  มีโรงเรียนในพ้ืนระดับประถมศึกษา จ านวน 5 

โรงเรียน คือ  รงเรียนบ้านโนนเต็ง  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก  โรงเรียนบ้าน
ทองหลาง  และ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย  ซึ่งมีจ านวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้ 
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โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 
 

ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 10 9 19 
อนุบาล 2 8 17 25 

ป.1 13 13 51 
ป.2 10 9 19 
ป.3 12 9 16 
ป.4 3 6 12 
ป.5 8 9 21 
ป.6 14 13 19 
ม.1          2 5 7 
ม.2 8 5 12 
ม.3 17 4 23 
รวม 105 96 224 

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย    4   คน      หญิง    12    คน      รวม     15    คน 
โดยมี   นายอนุสรณ์  ควรขุนทด เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 

 
ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 5 3 8 
อนุบาล 2 13 6 19 

ป.1 12 13 25 
ป.2 10 5 15 
ป.3 4 6 10 
ป.4 6 12 18 
ป.5 6 6 12 
ป.6 8 7 15 
รวม 64 58 122 

 

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  8    คน  หญิง   5    คน     รวม    10      คน 
โดยมี  นางสิริพร  ศรีอภัย   เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 
 

ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 3 2 5 
อนุบาล 2 3 3 6 

ป.1 3 1 4 
ป.2 6 2 8 
ป.3 2 5 7 
ป.4 5 8 13 
ป.5 2 2 4 
ป.6 2 3 5 
รวม 26 26 52 

 

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย    3   คน  หญิง   4  คน     รวม    7     คน 
โดยมี  นายพรชัย  ปาสาจันทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
โรงเรียนบ้านทองหลาง 

 

ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 4 3 7 
อนุบาล 2 5 2 7 
อนุบาล 3 2 1 3 

ป.1 3 3 6 
ป.2 3 2 5 
ป.3 1 4 5 
ป.4 3 4 7 
ป.5 4 3 7 
ป.6 3 4 8 
รวม 28 26 54 

 
บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย    2   คน  หญิง   2    คน     รวม      4     คน 
โดยมี  นายไกรวุฒิ  สว่างเมือง   เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 
 

ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 2 5 3   8 
อนุบาล 3 13 6 19 

ป.1 12 13 25 
ป.2 10 5 15 
ป.3 4 6 10 
ป.4 6 12 18 
ป.5 6 6 12 
ป.6 8 7 15 
ม.1 13 16 29 
ม.2 10 10 20 
ม.3 5 11 16 
รวม 92 95 187 

 

บุคลากรคร/ูอาจารย์  ชาย   4   คน  หญิง   12   คน     รวม      16   คน 
โดยมี   นายค าพี   ตรงกลาง เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

การจัดการศึกษา    
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการ  จัดการศึกษาอนุบาล 

3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่าย
โอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความ
ร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครู
อัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยด าเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน  4  ศูนย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนเต็ง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกสาหร่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก    และ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองบัวกระจาย 

 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ล าดับที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพศชาย เพศหญิง รวม จ านวนครูพี่เลี้ยง 
1 บ้านโนนเต็ง 15 13 28 2 
2 บ้านหนองกก 11 8 19 1 
3 บ้านตลุกสาหร่าย 16 16 32 2 
4 บ้านหนองบัวกระจาย 25 24 49 3 

รวม 67 61 128 8 
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การสาธารณสุข 

  ต าบลโนนเต็ง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   1  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโนนเต็ง  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนเต็ง หมู่ที่  1  โดยมี  นายสายยันต์  บืนขุนทด  เป็น ผู้อ านวยการ 
  

เส้นทางคมนาคม 
  การคมนาคมของต าบลโนนเต็ง  มีถนนสายหลัก คือ ถนนเมืองคง – บ้านเหลื่อมทางหลวง
หมายเลข  2160 และถนนสาย เมืองคง  -  ขามสะแกแสง 2150 และถนนลาดยางสายบ้านโนนเต็ง – บ้าน
หนองอ้ายอู้ก 
 

การเศรษฐกิจ 
 ฟาร์มไก่    จ านวน  1 แห่ง 
 ร้านค้า    จ านวน  64 ร้าน 
 ร้านจ าหน่ายปุ๋ย   จ านวน  1 ร้าน 
 โรงสี    จ านวน  14 โรง 
 ร้านขายอาหาร   จ านวน  4 ร้าน 
 ร้านเหล็กดัด   จ านวน  1 ร้าน 
 ปั๊มน้ ามัน / ขายน้ ามัน  จ านวน  4 แห่ง 
 โรงเลื่อยไม้   จ านวน  1 แห่ง 
 รา้นหล่อเสาปูน   จ านวน  1 แห่ง 
 ร้านเสริมสวย / ตัดผม  จ านวน  6 ร้าน 
 โรงขนมจีน   จ านวน  1 โรง 
 คลินิกพยาบาล   จ านวน  2 แห่ง 
 ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  จ านวน  1 ร้าน 
 ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   จ านวน  4 ร้าน 
 ร้านรับซื้อของเก่า  จ านวน  1 ร้าน 
 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จ านวน  1 แห่ง 
 ร้านค้าไม้เก่า   จ านวน  1 ร้าน 
 บ้านเช่า    จ านวน  3 หลัง 
 โรงผลิตน้ ามันหมู   จ านวน  1 โรง 
   

กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (1)  สมาชิกสภา อบต. 
  1. นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง  ประธานสภา อบต. 
  2. นายวิริยะ  บวรวชิรเมธ ี  รองประธานสภา อบต. 
  3. นางวรากร  นนยะโส   เลขานุการสภาฯ 
  4. นายเทอด  งามสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
  5. นายเสือ  เปลี่ยนกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
  6. นายกิตติศักดิ์  เกลี้ยงกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
  7. นางพิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
  8. นางสาววัลลภา ไทธานี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  
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  9.  นางเปรียว  ปลุกกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
  10. นายมานิตย์  ปลั่งกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
  11. นายสุชาติ  ตูมกลาง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
  12. นางสมหวัง  พลมณี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
  13. นายผึ้ง  ไทยกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
  14. นายจ านรร  วนกลาง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
  15  นายทวี  งามกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
  16. นายสนอง  โกสุมภ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
  17. นางสุกัญญา  พิมพ์กลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
  28. นายจารุวัฒน์ มุ่งรวยกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
  19. นายสุน  สายแสง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
  20. นายประทีป  เหมือนกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
  21. นางสังเวียน  ทิพย์คูนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
  22. นางสาวดาว  ศิริรวง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
  23. นายงัน  ดีมะลัง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
  24. นายตุ ๊  พิมพ์กลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
  25. นางมะลิ  ท าคาม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
 

 (2)  ผู้บริหาร  อบต. 
  1. นายธีระพล  ขอใบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. นางอุไร  เหมนิธิ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. นายทวี  เกลี้ยงกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  4. นายสืบ  ปลั่งกลาง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 (3)  จ านวนบุคคลากร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจ านวน  45 คน  5  ส่วน 1 หน่วย 
โดยมี นางวรากร  นนยะโส  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต . 8 ) เป็นผู้บังคับบัญชาใน
ส่วนข้าราชการฝ่ายประจ า และแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น  5  ส่วน 1 หน่วย ดังนี้   

1. ส านักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

(๔) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(๕) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61   เป็นจ านวนรวม      42,136,804.๐5   บาท          

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง                387,171.81   บาท          
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้                    ๑9,786,570.24   บาท          
เงินอุดหนุนรัฐบาล               21,963,062.๐๐   บาท     
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อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  (Authority)  
   ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   (รวม แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่  5  พ.ศ. ๒๕46 )  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้บังคับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 

 อ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๖๖, ๖๗  และ  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การบริหารส่วน
ต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  ๕  พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังนี้   

ก. มาตรา  ๖๖   องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  และวัฒนธรรม  

ข. มาตรา  ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าใน เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

   (๒)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัด ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  

(๓)   ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
(๔)   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๕)   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  

    (๖)   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
(๗)   คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(๘)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ     

ท้องถิ่น  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ   หรือบุคลากรให้ตามความ จ าเป็น
และสมควร   

ค. มาตรา  ๖๘   ภายใต้บังคับแห่งกฎมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท า กิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้  

(๑)   ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  
(๒)   ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(๓)   ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
(๔)   ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

   (๕)   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
(๖)   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(๗)   บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(๘)   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(๙)   หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   (๑๐)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 

   (๑๑)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   (๑๒)  การท่องเที่ยว 

  (๑๓)  การผังเมือง 
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   อ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้   

มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและ หน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

(๑)   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (๒)  การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  
และทางระบายน้ า  

(๓)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอดรถ  
(๔)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง  
(๕)  การสาธารณูปการ 

(๖)  การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ  
(๗)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน  
(๘)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(๙)  การจัดการศึกษา  
(๑๐)  การสังคมสงเคราะห์    

    (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรม   อันดี 
ของท้องถิ่น  

(๑๒)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(๑๓)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
(๑๔)  การส่งเสริมกีฬา 

   (๑๕)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   (๑๖)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

   (๑๗)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

   (๑๘)  การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 

   (๑๙)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

   (๒๐)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

   (๒๑)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
   (๒๒)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

  (๒๓)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การอนามัย  โรงมหรสพ  และ
สาธารณะสถานอ่ืนๆ 

(๒๔)  การจัดการ การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม   

   (๒๕)  การผังเมือง 

   (๒๖)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

   (๒๗)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

   (๒๘)  การควบคุมอาคาร 

   (๒๙)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   (๓๐)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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   (๓๑)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 
ก าหนด การด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้หากสามารถด าเนินการได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง ก็จะสามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็น อย่างดีอีกด้วย  
  

     2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  2.3 สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
- สภาพด้านบุคลากร   
- สภาพด้านระบบเครือข่าย   
- สภาพด้านระบบสารสนเทศ  

 

2.4 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร   
การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก  SWOT analysis และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยใช้ วิธีการ 

Rating Scales มีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ  ปริมาณปัญหา ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับ
ประโยชน์ ความร้ายแรงและความเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง สาธารณสุข การศึกษา การบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามล าดับ   

1. จุดแข็ง  (Strength) 
(1)  ด้านที่ตั้งชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง เป็นชุมชนที่ปราศจากแหล่งที่ 

ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นชุมชนเกษตรกรรมพ้ืนที่สีเขียว มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านอ าเภอ จังหวัด สะดวก   

(2)   ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะพ้ืนที่ต าบลโนนเต็งเป็นที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่กว้างเหมาะแก่การ 
เพาะปลูกพืชไร่ ท านา ท าสวน   

(2)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งมีงบประมาณเป็นของตนเอง มีศักยภาพในการ 
บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ได้
อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ ์

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล 

ส้ำนักงำนปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ
ฯ 

กองกำรศึกษำฯ หน่วยตรวจสอบฯ 
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(3)   มีอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานพอสมควรและทันสมัย 
(4)   มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถ 
      ระเบียบวินัย และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(5)  โครงสร้างองค์กรมีขนาดกะทัดรัด  ท าให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง 
      รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
(6)  ประชาชนให้ความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน 
      และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

2. จุดอ่อน (Weakness) 
(1)  เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางสายยังเป็น 

ถนนดิน  ถนนลูกรัง  ท าให้การสัญจรไป – มา  ค่อนข้างล าบากการให้บริการทางด้าน
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

(2)  พ้ืนที่บางส่วนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มในฤดูฝนจะถูกน้ าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง  ท าให้ 
พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

(3)  บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ 
(4)  ความไม่สอดคล้องระหว่างแนวนโยบาย กับวิธีการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากความไม่ 

ชัดเจนในระเบียบวิธีการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ท าให้เกิดความบกพร่องและล่าช้าใน
การทางการปฏิบัติ   

3. โอกาส (Opportunity) 
(1)  นโยบายของรัฐที่มีส่วนสนับสนุนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท าให้การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
(2)  มีการก าหนดกฎหมาย และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือเป็นแม่บทและกรอบใน 

การด าเนินงาน ท าให้มีทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
(3)  รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (เช่น 1 ผลิตภัณฑ์ 1 

ต าบล) ท าให้เกิดการสร้างงานอาชีพในชุมชน 
(4)   มีความเจริญของเทคโนโลยีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
(5)   เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ - จังหวัด ได้มาตรฐาน สามารถใช้สัญจร 
      ได้สะดวก ปลอดภัย 
(6)  ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมคิด  ร่วมท า  เพ่ือแก้ปัญหาความ 
      เดือดร้อน  ตามกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
(7)  มีความร่วมมือที่ดีระหว่างทุกภาคส่วนในชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ใน 
      การประสานการพัฒนาท้องถิ่น 
(8)  ชุมชนมีศูนย์รวมที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจคือศาสนาพุทธ ท าให้มีความรักสามัคคี 
      เป็นสังคมที่มีความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
(9)  พ้ืนที่ดินอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
(10) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมาย 
      รฐัธรรมนูญ 
(11)  สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้  
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4.  อุปสรรค (Threat) 

(1)  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง 
      ตามยุคสมัยของผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย 
(2)  ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาและจัดสร้างสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานขนาดใหญ ่
(3)  ขาดการวางระบบผังเมือง  ท าให้มีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสมอยู่ในเขตชุมชน 
(4)  หลังฤดูท าการเกษตรประชาชนจะอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปยังชุมชนเมืองเพ่ือหา 
      รายได้เลี้ยงครอบครัว ท าให้ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น   
(5)  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร 
(6)  วัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามายังชุมชน ท าให้ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบ 
      ทอดมาจากบรรพบุรุษเริ่มเลือนหาย 
(7)  การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ไม่ประสบความส าเร็จ  เนื่องจากประชาชน 
      ขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
(8)  ขาดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต ท าให้สินค้าทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน 
      ราคาต่ า  ต้นทุนการผลิตสูง  ผลผลิตตกต่ าเนื่องจากการเพาะปลูกอาศัยน้ าฝนในการ 
      การเกษตร 
(9)  ประชาชนยากจน มีภาระหนี้สินมาก ขาดความรู้และทักษะในการพัฒนาการ 
      ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการท าการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนใน 
      ท้องถิ่น 
 

2.5 สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities)  
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้

งานอย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภัยคุกคาม (Threats)   
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

สารสนเทศ   
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ  - 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  
 

ส่วนที่ 3 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
3.1 นโยบายด้านการบริหาร   

1. กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น   
2. มีการก าหนดแผลกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน  และ

ทิศทางท่ี วางไว้   
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้   
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพให้

มีความ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   
5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการกองเพ่ือรับทราบปัญหา/

อุปสรรคและ ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  
3.2 นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง   

1. การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธ์กิจ   
2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน   
3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน   
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน  
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3.3 นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้   

1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ  
ความรู้   

2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้
ระหว่าง บุคลากรอย่างต่อเนื่อง   

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้  เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆ  ของ องค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

3.4 นโยบายด้านภาระงาน   
1. มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน   
2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน     
3. บุคลากรมีการพัฒนา  ศึกษา  ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุก

งานจะต้องมี การประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด า เนินงาน  การแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและปรับปรุงภาระ งานประจ าทุกเดือน  

 

3.5 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ   
1. ให้ทุกงานในกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน   
2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ  และหาแนวทาง

ในการ เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน   
3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  
 

3.6 นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร   
1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม  และร่วม

แก้ไขปัญหา อุปสรรค  ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า   
2. ทุกงานมีการประชุมงาน  เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน   
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ   
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน  เพ่ือบุคลากร

พัฒนาทักษา และความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธ์กิจขององค์กรให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง  

 

3.7 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

อย่าง ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร   

2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผล

มาเป็น แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
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3.8 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ   

1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ให้เป็นไป
ตาม วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง  และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี   

2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได้
ประจ าเดือน เวียนให้บุคลากรได้ทราบทุกเดือน   

3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไประบบการบริหาร
และ จัดการตามระบบบัญชีมาใช้   

4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
3.9 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่น   

2. จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

3. ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปสู่ การสร้างสรรค์  รวมทั้งการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  

  
******************************************* 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


