
 

นโยบายและกลยุทธดานการบริหาร 

และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 
                           

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

อําเภอเจริญศิลป จังหว ัดสกลนคร 



คำนำ 
 

นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพ ัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารส วน 

ตําบลบานเหลา พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ ือ่ใชเปนแนวทางในการพ ัฒนา การดําเนินงาน   

ดานบริหารงานบุคคลขององคการบรหิารส วนตําบลบานเหลาใหมคีวามสอดคลองก ับแผนยุทธศาสตร 
 
 
 

องคการบรหิารส วนตําบลบานเหลา 



 

สารบัญ 
 
 
นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพ ัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 
สวนที ่๑ บททั่วไป 

๑.๑ ว ิสัยทัศน 
๑.๒ พ ันธกิจ 
๑.๓ เปาหมายหล ัก 

 
สวนที ่๒ สถานภาพและสภาพแวดล อมขององคการบรหิารส วนตําบลบานเหลา 

๒.๑ ขอมูลท่ัวไป 
๒.๒ โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 
๒.๓ สถานภาพดานเทคโนโลย สีารสนเทศ 
๒.๔ สภาพแวดล อมภายในองคกร (จุดแขง็,จุดออน) 
๒.๕ สภาพแวดล อมภายนอก (โอกาส,ภ ัยคกุคาม) 

 
สวนที ่๓ นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพ ัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๓.๑ นโยบายดานการบริหาร 
๓.๒ นโยบายดานอ ัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง 
๓.๓ นโยบายดานการสรางและพ ัฒนาระบบการบรหิารจัดการองคความรู 
๓.๔ นโยบายดานภาระงาน 
๓.๕ นโยบายดานระบบสารสนเทศ 
๓.๖ นโยบายดานการมีสวนรวมในการบรหิาร 
๓.๗ นโยบายดานการพ ัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓.๘ นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 
๓.๙ นโยบายดานการทานุบํารุงศิลปว ัฒนธรรม 



สวนท่ี ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ว ิสยัทัศน  การพัฒนาองคการบร ิหารส วนตำบลบ านเหล ำ 

“ ประชาชนมีคณภาพ       ทร ัพยากรธรรมชาติสมบรูณ  

   เกื อกูลผูด อยโอกาส       เศรษฐก จิราษฎร พอเพ ยีง

ศลิปว ัฒนธรรมเฟ ื่องฟู    ตำบลนาอยูนามอง “ 
 
 

พ ันธก ิจ  (Mission) 
1. จัดใหมีและบํารุงร ักษาโครงสร างพ ื้นฐานทางบกทางน้ําและไฟฟ า 
2. สงเสร ิมและเสร ิมสรางการจัดระเบียบช ุมชน สังคมและความสงบเร ียบรอย 
3. สงเสริมและพ ัฒนาคณุภาพช ีว ิตของประชำชน 
4. พ ัฒนาทองถิ นรวมก ับภาคประชําชน องคกรปกครองส วนทองถ่ิน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น 
5. กำรบริหารจัดการต องยึดม ั่นในหล ักธรรมมาภ ิบาล 

 

จุดมุงหมายเพือ่การพ ัฒนา 
1.  ประชําชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ ื้นฐานอยางทั่วถึง 
2.  ช ุมชนและหรือสังคมม ีความสงบเรียบร อย 
3.  ประชําชนมีคณุภาพช ีว ิตที่ดีขน 
4.  การพ ัฒนาทองถิ่นมาจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
5.  เพ ือ่กํารบริการที่เที่ยงธรรม ภายใตหล ักธรรมมาภ ิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนท่ี ๒  
สถานภาพและสภาพแวดลอม 

 
๑. สภาพทั่วไป 

 
 ๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง  ( แสดงท่ีตั้งและระยะหางจากอําเภอ ) 

  ๑.๑.๑   ที่ตั้ง 

  องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ไดรับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที ่ 

๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๐  ใชอาคารชั่วคราวสภาตําบลบานเหลา  เลขที่  ๒๐๕  หมูที่ ๑  ตําบลบานเหลา ซึ่งเปน

อาคารที่ทําการชั่วคราวบนที่ราชพัสดุ  และเมื่อวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๘  เปนตนมา  ไดเปดใชอาคารที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  หลังใหม  ปจจุบันตั้งอยูที่  เลขที่ ๑๓๔ หมู ๑๓  บานเหลาอุดม  ตําบลบาน

เหลา  ถนนสายสวาง – กุดเรือคํา  อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร  จนถึงปจจุบัน ระยะหางจากอําเภอเจริญ

ศิลป  จํานวน  ๑๒  กิโลเมตร  อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร 

 

  ๑.๑.๒  เนื้อท่ีและอาณาเขต 

  มีเนื้อที่ประมาณ  ๗๐.๑๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๓,๘๔๐  ไร อยูในเขต ส.ป.ก. 

จํานวน ๑๗,๒๕๙ ไร มีอาณาเขต  ดังนี ้

   ทิศเหนือ  จรด   ตําบลคสูะคาม 

   ทิศใต   จรด ตําบลทุงแก 

   ทิศตะวันออก  จรด ตําบลคูสะคาม 

   ทิศตะวันตก  จรด ตําบลหนองแปน 

 

  ๑.๑.๓  ภูมิประเทศ 

  องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา   มีสภาพภูมิประเทศทางกายภาพ  เปนพ้ืนที่ราบสูง  มีลํา

หวย หนอง คลอง บึงกระจายตามพ้ืนที่ของตําบล สภาพและลักษณะดินเปนดินลูกรังและดินรวนปนทราย 

 

๑.๑.๔  เขตการปกครอง 

  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล เต็มทั้งหมูบาน  ๑๗  หมู  ไดแก 

   หมูที่  ๑  บานเหลา 

   หมูที่ ๒  บานดงบัง 

   หมูที่ ๓  บานถอน 

   หมูที่  ๔  บานคําเม็กใหญ 

   หมูที่ ๕  บานหนองแวง   

   หมูที่ ๖  บานดงบาก 

   หมูที่ ๗  บานโพนบก 



หมูที่ ๘  บานหนองผือ 

หมูที่ ๙  บานคําเม็กนอย 

   หมูที่    ๑๐  บานหนองแวงนอย 

   หมูที่ ๑๑  บานโพนใหม 

   หมูที่ ๑๒  บานดงบากนอย 

   หมูที่ ๑๓  บานเหลาอุดม 

   หมูที่ ๑๔  บานดงบากวังแสง 

   หมูที่ ๑๕  บานดงบังใหม 

   หมูที่ ๑๖  บานหนองแวง 

   หมูที่ ๑๗  บานเหลาพัฒนา 

แบบประเภทหมูบาน 

๑.  หมูบาน  อพป. จํานวน ๑๗ แหง  

๒. หมูบาน  ปชด               จํานวน           - แหง 

๓  หมูบานปลอดยาเสพติด   จํานวน        ๑๗ แหง  

๔  หมูบานแผนดินทอง        จํานวน          -    แหง 

 

 ๑.๒  ประชากร 

 จํานวนครัวเรือน   ๓,๒๕๓   ครัวเรือน  จํานวนประชากรทั้งสิ้น  ๑๒,ภ๖๔  คน  

 แยกเปนชาย  ๖,๒๙๕  คน  หญิง  ๖,๓๐๖  คน 

 

๒.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ๒.๑  การคมนาคม(แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)มีเสนทางคมนาคมทางบก  

๔ สายคือ 

  ถนนสายที่   ๑   เปนถนนลาดยาง   สายสวาง  - กุดเรือคํา  ผานบานดงบัง ,บานคําเม็ก 

นอย,บานคาํเม็กใหญ  บานเหลา , บานถอน, บานหนองแวง  หมูที่ ๕,๑๐,๑๖ 

  ถนนสายที่  ๒    เปนถนนลายยาง  เชื่อมระหวางบานดงบัง – บานดงบาก 

  ถนนสายที่  ๓    เปนถนนลูกรัง  เชื่อมระหวางบานคําเม็กใหญ – บานโคกไชวาน 

  ถนนสายที่  ๔    เปนถนนลูกรัง  เชื่อมระหวางบานเหลา – บานโสก 

  ถนนสายที่  ๕    เปนถนนลูกรัง  เชื่อมระหวางบานเหลา – บานโพนบก ,บานโพนใหม 

  ถนนสายที่  ๖    เปนถนนลูกรัง  เชื่อมระหวางบานหนองแวง  หมูท่ี ๑๐ –บานดงบาก 

  ถนนสายท่ี  ๗     เปนถนนลูกรัง  เชื่อมระหวางบานหนองแวง หมูที่ ๑๐–บานหนองบังงาม 

 

 

 

 

 



 

 ๒.๒  การโทรคมนาคม 

๑.  ครัวเรือนที่มีโทรศัพทหรือวิทยุใช  ๓,๐๔๓ ครัวเรือน 

๒.  ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอรใช    ๕๐๐ ครัวเรือน 

๓.  ครัวเรือนที่มีโทรศัพทบานหรือเคลื่อนที่ ๓,๐๔๘ ครัวเรือน 

๔.  หอกระจายขาว / เสียงตามสาย      ๑๗ แหง 

๕.  ที่ทําการไปรษณียโทรเลข         ๑ แหง 

๖.  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ         ๒ แหง 

๗.  โทรศัพทสาธารณะ                      ๘ แหง 

 ๒.๓  การไฟฟา  (แสดงถึงจํานวนหมูบานท่ีไฟฟาเขาถึงและจํานวนประชากรท่ีใชไฟฟา) 

   -  มีท้ังหมดจํานวน   ๑๗   หมูบาน 

 

 ๒.๔  แหลงน้ํา 

   -  ประปาหมูบาน  จํานวน ๑๓   แหง 

   -  บอน้ําตื้น  จํานวน     ๓๕   แหง 

   -  บอน้ําโยก  จํานวน ๕๑   แหง 

   -  แมน้ํา , ลําหวย จํานวน     ๒๔   สาย  

๓.  ดานเศรษฐกิจ 

 ๓.๑  อาชีพ 

   -  อาชีพหลัก  คือ  การทําเกษตรกรรม  เชน 

   -  ทํานาจํานวน   ๑๙,๒๓๗  ไร 

   -  ปลูกออย           จํานวน    ๑,๙๗๒   ไร 

   -  ปลูกปาลม     จํานวน        ๙๐   ไร 

   -  ยางพารา     จํานวน    ๗,๒๘๒   ไร 

   -  เลี้ยงสัตวเชน 

    เลี้ยงโคเนื้อ     จํานวน       ๙๑๐  ตัว 

    เลี้ยงกระบือ จํานวน      ๖๘๐  ตัว 

    เลี้ยงสุกร  จํานวน      ๒๖๖  ตัว 

    เลี้ยงไก  จํานวน  ๒๔,๘๕๒  ตัว 

    เลี้ยงเปด จํานวน    ๖,๔๕๘  ตัว 

    เลี้ยงสุนัข/แมว จํานวน    ๑,๘๔๙  ตัว 

   -  อาชีพรอง  คือ  การรับจางท่ัวไป 

๔.  ดานสังคม 

 ๔.๑  การศึกษา 

   -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน    ๔   แหง 

   -  โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน    ๖   แหง 

   -  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน    ๑   แหง 



   -  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานจํานวน    ๑๗ แหง 

 ๔.๒  ศาสนา 

   -  วัด / สํานักสงฆ    จํานวน   ๒๑   แหง 

   -  บานบานเหลา    จํานวน   ๔  แหง     

   -  บานดงบัง         จํานวน   ๒  แหง 

   -  บานดงบาก      จํานวน   ๓  แหง 

   -  บานหนองแวง   จํานวน   ๕  แหง 

   -  บานโพนบก      จํานวน   ๓ แหง 

      - บานคําเม็ก       จํานวน   ๒ แหง 

            - บานถอน         จํานวน   ๑ แหง 

      - บานหนองผือ    จํานวน  ๑ แหง  

 ๔.๓  กีฬา / นันทนาการ / พักผอน 

   -  สนามฟุตบอล  ๑  แหง คือ  ลานกีฬาตานยาเสพติด อบต.บานเหลา 

   -  สนามตะกรอ   ๑  แหง คือ  ลานกีฬาตานยาเสพติด  อบต.บานเหลา 

 ๔.๔  สาธารณสุข 

   -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน   ๒   แหง 

   -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน   ๒๒๕  คน 

   -  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  รอยละ  ๑๐๐ 

 

๕.  ดานทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดลอม 

 - อากาศ  สภาพภูมิอากาศปลอดโปรง  ไมมีมลพิษ 

 -  แหลงน้ําธรรมชาต ิ

  -  ลําหวย จํานวน   ๒๗    แหง 

  -  หนองน้ํา จํานวน     ๓    แหง 

 

 -  สัตว  ปลาน้ําจืดตามธรรมชาติ 

 -  ดิน  อุดมสมบูรณเหมาะสมแกการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖.  ดานการเมือง / การบริหาร 

 ๒.๖.๑  โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

(พรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมถึงแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6)พ.ศ. ๒๕52) 

 อบต.ขนาดกลาง 

  

 

 

           - ประธาน      - นายก อบต. ๑  คน 

 - รองประธาน      - เลขานุการ  ๑  คน 

 - เลขานุการ      - รองนายก  ๒  คน 

 - สมาชิก  

 - มีวาระ  ๔  ป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา มี  ๑๗  หมูบาน  มีคณะผูบริหาร  จํานวน  ๔  คน  และสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  หมูบานละ  ๒  คน  ประกอบดวย 

 ๑. นายเรืองศิลป  คะโยธา ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 ๒. นายอํานวย    ผองแผว   ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 ๓. นายสมอน    พระลาโหน ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 ๔. นายศรีสุวรรณ   อาวะสาร ตาํแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 ๕. นายสุวรรณ  นนทะคุณ ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 ๖. นายบุญหวง  สินไชย  ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 ๗. นางสาวสุภาดา สาระพัฒน ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมู 1 

 ๘. นายสมหมาย  ขันต ี  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑ 

 ๙. นายบุญเรือง  สุนสิน  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๒ 

 ๑๐. นายสุรพล  พิมจันนา  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๓ 

 

อบต.บานเหลา 

สภา  อบต. คณะผูบริหาร 

ปลัด  อบต. 

สํานักงานปลัด 

๑. งานบริหารท่ัวไป 

๒. งานนโยบายและแผน 

๓. งานกฎหมายและคด ี

๔. งานปองกันและบรรเทาฯ 

 ๕.  งานเทศกิจ  

๖.  งานสงเสริมการทองเท่ียว  

7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

8. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

9.  งานสงเสริมการเกษตร 

10.  งานการศกึษาปฐมวยั 

 

กองคลัง 

๑. งานการเงิน 
๒. งานบัญชี 
๓. งานทะเบียนทรัพยสิน 

และพัสด ุ
๔. งานพัฒนาและจัดเก็บ

กองชาง 

๑. งานกอสราง 
๒. งานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร 
๓. งานผังเมือง 
๔. งานประสาน

สาธารณปูโภค 
 

กองสวัสดกิารสังคม 

๑. งานสังคมสงเคราะห 
๒. งานสวัสดิภาพเด็ก

และเยาวชน 
๓. งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน 
 



 ๑๑. นายสุดใจ  ไวยะ     ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๓ 

 ๑๒. นายสงา  อัคต ิ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๔ 

 ๑๓. วาง    ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๔ 

 ๑๔. นายวีระ  โครตพัฒน  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๕ 

 ๑๕. นายไกร  แผนด ี  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๕ 

 ๑๖. นายสุบรรณ  แกวอุดม ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๖ 

 ๑๗. นายทองปาน  ชาวประมง ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู๖ 

 ๑๘. นายอดุลย  จันทจร  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๗ 

 ๑๙. นายสมเดช  มาตรา  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๗ 

 ๒๐. นายวาสน  สอนคํา  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๘ 

 ๒๑. นายอํานวย  คงสุวรรณ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   หมู ๘ 

 ๒๒. นายบุญมา  ทานัง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๙ 

 ๒๓.นางสาวทองใหม  ทองโคตร ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๙ 

 ๒๔.นายสงค  บุตตะวัง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๐ 

 ๒๕.วาง    ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๑ 

 ๒๖.นายเสถียร  เชียงพฤกษ ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๑ 

 ๒๗.นายประดิษฐ  มนิิชิต  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๒ 

 ๒๘.นายธนพล  เหมือนเหลา ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๒ 

 ๒๙.นายณัฐภพ  คําเลิศ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๓ 

 ๓๐.นางยศ  คําภูแสน  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๓ 

 ๓๑.นายบุญทัน  วรรณพราหมณ ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๔ 

 ๓๒.นายสุบิน  เมืองศรีมาตร ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๔ 

 ๓๓.นายศักดิ์ชัย  เผาพงค  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๕ 

 ๓๔.นายมานิตย  พรมจารีย ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๕ 

 ๓๕.นางพรมมี  ภูน้ําตน  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๖ 

 ๓๖.นายโกวิทยทรานุกร  ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๖ 

 ๓๗.นางนงคราญ  บุตะละ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๗ 

 ๓๘.นายแดง  ชาประดิษฐ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมู ๑๗ 

 

พนักงานสวนตําบลประกอบดวย 

 ๑. วาง    ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 ๒. นางพรรชรนันท  สายจันดี ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 ๓. นายรชตขจรพล ปยะนันท ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

 ๔. วาง    ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด 

 ๕. นางสาวอารีรัตน  สายกมล ตําแหนง ผูอํานวยการกองการคลัง 

 ๖. นายนิติพงษ  ศรีจําพลัง ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 



 

 ๗. นายวิชิต  ผองแผว  ตําแหนง  นิติกร 

 ๘. นางวรินดา  เพ่ิมทอง  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

       ๙. นางสาวเพ็ญพักตร  พุทธดี ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล 

   ๑๐. จาเอกศิริพันธ  วรรณทวี ตําแหนง นายชางไฟฟา 

          ๑๑. นายธนทรัพย  ขวงทิพย ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 

          ๑๒. นายสุรไกร  บุตรศร ี  ตําแหนง  นายชางโยธา 

          ๑๓. นางสาวพัชรี  สงครินทร ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

          ๑๔. นางสาวมินตรา  ไชยชมภ ู ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญช ี

          ๑๕. นางสาวกันทิมา  โคดม ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 

 16.  นายคํารณ  เปาวะณา ตําแหนง  เจาพนักงานธรุการ 

 17.  นางพาณิชย  ฤทธิ์อราม ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

 18.  สิบเอกวรวุฒิ  ลุนภา ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ 

 19.  พันจาเอกเกียรติศักดิ์  พรมทัน ตําแหนง  เจาพนักงานประปา 

 20. นางกัญญา  เทพประจักษ ตําแหนง  ครู  

         21. นางสาวปวีณา  มูลมีมา ตําแหนง  ครู  

         22. นางบุญโฮม  บันโสภา ตําแหนง  ครู  

         23. นางสาวสุรีพร   วิชัยศร ี ตําแหนง  คร ู 

          24. นางสาวกฤษยาภรณ  ทิพยเนตรตําแหนง  ครู  

   ๒5.นางนุกูล  คะโยธา  ตําแหนง  ครู 

 ๒6.นางสาววิมล  อุทัยนาง ตําแหนง  ครู 

 ๒7.นางสาวสุมาลี  อินทรประสิทธิ์ ตําแหนง  ครู 

 ๒8.นางสาวจุลณะภา  สีหาราช ตําแหนง  คร ู 

 ๒9.นางอวัษฎา  โพธิ์มล    ตําแหนง  ครู 

 30.  นางสาวเกตตนิภา  สีทาราช ตําแหนง  ครู 

 

พนักงานจางประกอบดวย 

 ๑. นางสาวนิตยา  พลลาภ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได(ภารกิจ) 

 ๒.นางสาวณัฐณชิา  พลขวา ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสด(ุภารกิจ)  

 ๓.นางสาวอรทัย  วรสวาท  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินฯ(ภารกิจ) 

 ๔.นางสาวกนพวรรณ  ไวยะ ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ) 

 5. นายพิษณุ  สาขามุละ  ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา(ภารกิจ)   

 ๕.นายอุดม  ทีดงเย็น  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน(ภารกิจ) 

 ๖.นายทนุพงษ  บันโสภา  ตําแหนง คนขับรถ(ภารกิจ) 

 ๗.นายสุรเชษฐโคตรพัฒน  ตําแหนง พนักงานขับรถดับเพลิง(ภารกิจ) 

 ๘.นายสาคร  ผองแผว  ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา(ภารกิจ) 

 ๙.นางสาวประหยัด  แสนชาติ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ) 



 ๑๐.นายคําเพชร  เหาะเหิน ตําแหนง ยาม(ทั่วไป) 

 ๑๑.นายประสิทธิ์  พวงพลอย ตําแหนง นักการภารโรง(ทั่วไป) 

 ๑๒.นายชาญชัย  เผาพงษ  ตําแหนง พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป) 

 ๑๓.นายสมบัติ  หัสคะ  ตําแหนง พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป) 

 ๑๔.นายสมพร  ศรีบุญมา  ตําแหนง นายชางสํารวจ(ภารกิจ) 

 ๑๕.นายพีรวัฒน  ไชยพันธ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประปา(ภารกิจ) 

 ๑๖.นายอนิรุธ  สุวรรณเพชร ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา(ทั่วไป) 

 ๑๗.นายยุทธจักร  เปไสล  ตําแหนง  ผูชวยนายชางเขียนแบบ(ภารกิจ) 

 ๑๘. นางสาววิไลวรรณ  บุญเกตุ ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ) 

 19.  นายณัฐสิทธิ์  อินจันทร    ตําแหนง นักการภารโรง(ท่ัวไป) 

 20.นางอําพา  หอมพิทักษ ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ) 

 ๒1.นางสาวรัชนันทรินทร วิเศษโวหาร ตําแหนง  ผูชวยครผููดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 

 ๒2.นางไพรวรรณวงคลิลา  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 

 ๒3.นางสาววิลาวลัย  อาวะสาร ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 

  ๒4.นางสาวอมรวรรณ  ไกยฝาย ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 

 ๒5.นางสาวสกุณา  เผาพงษ ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 

  ๒6.นางสาวกิตติยา  อุนสมัย ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 

 ๒7.นางสาวนันธิญา  บุตตะวัง ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 

 ๒8.นางสาวสุธรรมา  ศรีกระสอน ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 

 ๒9.นางวนิดา  เจริญบุญ  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ)  

 30.นางสาววิระมล  วานุเสน ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ) 

 ๓1.นางวณิชยา   เผาพงษ ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ) 

 ๓2.นายดํารงค  หาญธงไชย ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต(ภารกิจ)  

 ๓3. นางสาววชัราภรณ  คําเครือ  ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเกษตร (ภารกิจ) 
 

๗  ดานการคลังทองถิ่น 

ปงบประมาณ รายไดจัดเก็บเอง รัฐบาลจัดเก็บให เงินอุดหนุน รวม 

2561 1,238,077.99 27,170,574.04 34,422,118.00 62,830,770.03 

2562 2,057,088.66 28,141,078.95 35,997,891.00 66,196,058.61 

2563 1,242,058.41 25,600,648.14 37,415,217.00 64,257,923.55 
 

๘  กลุมองคกรประชาชนในพื้นที ่

 ๒.๘.๑  กลุมทอผาฝาย ๔  กลุม 

 ๒.๘.๒  กลุมผลิตภัณฑกะลามะพราว๑  กลุม 

 ๒.๘.๓  กลุมผลิตน้ํายาลางจานเครื่องใชภายในครัวเรือน๑  กลุม 

 ๒.๘.๔  กลุมผลิตเฟอรนิเจอรหนัง๑  กลุม 

 



 

๙  ผลิตภัณฑท่ีเปนจุดเดนของพื้นที่        “ผาฝาย”   

 เปนงานฝมือที่เปนสินคา OTOP ของตําบลบานเหลาเปนสินคาที่สรางงานและรายไดใหกับคนในทองถิ่น

ในเขตพ้ืนที่ตําบลบานเหลา 

 

10. การวิเคราะหยุทธศาสตร ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
   

 การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลานั้น  เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา รวมรับประโยชน  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ในทุกดาน การพัฒนาจะสําเร็จได จําเปนตองอาศัยความ
รวมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยาง
จริงจัง องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาใน  ทุกกลุมทุกวัยของ
ประชากร นอกจากนั้นยังได เนนการสงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให
พรอมที่จะเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพ นั้น 
จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถิ่น และยังสงเสริมจัดตั้งกลุมอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
สวนรวม 
 การวิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  กําหนดวิธีการดําเนินการตาม
ภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา 
ตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ท้ังนี้สามารถวิเคราะหยุทธศาสตร ภารกิจ อํานาจ
หนาทีที่ ใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ดังนี ้

๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน   มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
  ๑.๑  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  ๑.๒  ใหมีน้ําเพ่ืออุปโภค    บริโภค  และการเกษตร 
  ๑.๓  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
  ๑.๔  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
  ๑.๕  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
  ๑.๖  การสาธารณูปการ 

๒)  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
  ๒.๑  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 
  ๒.๒  ปองกันโรคและระงบัโรคติดตอ 
  ๒.๓  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม  การกีฬาการผักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

๒.๔  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน คนชรา  ผูดอยโอกาส 
๒.๕  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 
๒.๖  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๒.๗  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
  ๓.๑  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓.๒  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 



  ๓.๓  การผังเมือง 
  ๓.๔  จัดใหมีที่จอดรถ 
  ๓.๕  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบรอยของบานเมือง 
  ๓.๖  การควบคุมอาคาร 

๔)  ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยวมีภารกิจ  ดังนี้ 
  ๔.๑  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  ๔.๒  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ 
  ๔.๓  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  ๔.๔  การทองเที่ยว 
  ๔.๕  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
  ๔.๖  การสงเสริม  การฝกและประกอบอาชีพ 
  ๔.๗  การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน 
 ๕)  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีภารกิจดังนี ้
  ๕.๑  คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๒  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งจํากัด 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๕.๓  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
 ๖)  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจดังนี ้

๖.๑  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
๖.๒  สงเสริมการศึกษา 
๖.๓  การจัดการศึกษา 
๖.๔  การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 

๗)  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น  มีภารกิจ  ดังนี้ 

  ๗.๑  สนับสนุนสภาองคการบริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนา
ทองถิ่น  สนับสนุน หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น  

๗.๒  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบลและ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

7.3  การแบงสรรเงนิซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

๗.4  การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นอื่น 

 

ภารกิจทั้ง  ๗  ดาน  ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล  สามารถจะแกไขปญหา
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลาไดเปนอยางดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของ
รัฐบาล  และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 

หมายเหต ุ: มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๔๓ 
                   มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอํานาจใหแก 
                   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  



 

ตามอํานาจหนาที่และภารกิจที่จะตองดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาใชเทคนิค SWOT  
เขามาชวย  ทั้งนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขต
พ้ืนที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT  Anakysis ดังนี ้
  ๑)  จุดแข็ง  (Strength)  

-  ประชาชนในพ้ืนท่ี  อบต.บานเหลา  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยรอยละ 
๙๐ มีที่ดินเปนของตนเอง  มีพ้ืนที่เหมาะแกการเกษตร 

-  มีประชาชนสวนใหญอยูในวัยแรงงาน  มีโอกาสที่จะไดรับการฝกอบรมเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพได 

-  มีสถานศึกษา  ที่ใหการศึกษาแกประชาชน  ทั้งการศึกษาภาคบังคับและการศึกษานอก
โรงเรียนซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น 

-  มีสถานบริการทางสาธารณสุข  ๒  แหง  เพื่อบริการดานสุขภาพใหแกประชาชน 
-  มีวัดหรือสํานักสงฆ 18แหง  เปนศูนยรวมหรือที่พึ่งทางดานจิตใจ  เปนสถานที่ในการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีตาง ๆ ชวยขัดเกลาจิตใจคนใน
ทองถ่ินใหออนโยน  ลดปญหาอาชญากรรม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสูง 

-  มีกลุมและองคกรชุมชนที่เขมแข็งดูแลทองถ่ิน 
-  มีประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินหลากหลาย  และมีคณุคา 
-  มีแรงงานที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ  และนํารายไดสูทองถิ่น 
 

  ๒)  จุดออน (Weak) 
-  พ้ืนท่ี  อบต. บานเหลา  ตั้งอยูในสภาพภูมิอากาศที่แหงแลง  ทําใหปจจัยการผลิต

โดยเฉพาะดินไมดี  ขาดความอุดมสมบูรณ  ปริมาณฝนนอย  น้ําไมเอ้ืออํานวยตอการ
ผลิตท่ีเทาที่ควร  เกิดภัยธรรมชาติ  เชน  ฝนแลง  น้ําทวม  ทําใหพืชผลทางการเกษตร
เสียหาย  และไดผลผลิตนอย 

-  ลักษณะการประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนา  สวนใหญมีการปลูกพืชอยาง
เดียวในพื้นท่ีเดิม  และใชปุยเคมีติดตอกันเปนเวลานาน 

-  เกษตรกร  ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญในพ้ืนที่มีฐานะยากจน  มีรายไดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

-  ไมมีแหลงทองเที่ยวท่ีโดดเดน  และดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเท่ียว  ทําใหขาดรายไดจาก
การทองเที่ยวและบริการ 

-  การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการใชเทคโนโลยีต่ําและไมมีความหลากหลาย     
จํานวนผลผลิตแบบปฐมภูมิ  ยังไมมีการแปรรูปผลผลิตสูตลาด  ทําใหขาดมูลคาเพิ่ม 

-  ผลิตภัณฑประจําตําบล  ยังขาดคุณภาพไมไดมาตรฐาน 
-  แรงงานที่มีฝมือยังมีนอย  สวนใหญมีการศึกษาขั้นประถมมีการเคลื่อนยายแรงงานสูง 

 

  ๓)  โอกาส (Opportunity) 
-  ตําบลบานเหลาเปนพ้ืนที่ท่ีกําลังขยายตัวดานโครงสรางประชากร  ครัวเรือนเปนโอกาสที่

จะพัฒนาเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดยอม  หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน 
-  มีแรงงานที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ  นอกจากนํารายไดไปสูทองถ่ินแลวยังเปน

โอกาสที่จะนําความรูโดยเฉพาะดานการเกษตรกาวหนา  มาปรับปรุงพัฒนาการเกษตรใน
พ้ืนที ่



-  รัฐบาลเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการลงทุนประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น  
เชน  กองทุนเงินลานหมูบาน 

-  ประชาชนตื่นตัวดานปญหาสุขภาพมากข้ึน  ตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลัง
กายมากขึ้น  ทําใหประชาชนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดีข้ึน 

 
  ๔)  ภัยคุกคาม (Threat) 

-  มีวัฒนธรรมทางตะวันตก  แพรเขามาในทองถ่ินมากข้ึน  จากเทคโนโลยีดานการสื่อสาร
ที่ทันสมัย  ทําใหเยาวชนท่ีอยูในวัยหัวเลี้ยวหัวตอนํามาเปนแบบอยางหรือมาใช 

ในทางที่เสื่อมเสียทางจริยธรรมประเพณี  ทําใหกลบกลื่นวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินให
เสื่อมถอยลงไป  ขาดการสืบทอด 

-  มีโรคติดตอที่รายแรง  หรือโรคติดตอที่ไมเคยมี  ระบาดเขามาสูประชาชนในทองถ่ินจาก
แรงงานอพยพ  หรือแรงงานตางประเทศ  ทําใหความปลอดภัยในชีวิตลดลง 

-  มีภูมิอากาศรอนชื้น  ในฤดูฝนจะมียุงลายจํานวนมากกอใหเกิดปญหาประชาชนตองเสี่ยง
ตอการเกิดโรคไขเลือดออกในทุกป  

 ดังนั้น หลังจากที่องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาไดทําการวิเคราะห SWOT   
Anakysis จึงไดนําแผนยุทธศาสตรพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานเหลามาเปรียบเทียบกับบท SWOT  
Anakysis และจัดทําความตองการอัตรากําลังคนในการทํางานเพ่ือพัฒนาองคกรตอไป เอกสารแนบทายผนวก  

 
11. ภารกิจหลัก ภารกิจรอง แผนยุทธศาสตร ที่ องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาไดนําภารกิจที่ไดจากการวิเคราะหตามขอ ๕. นํามากําหนดภารกิจ
หลักและภารกิจรอง ที่จะตองดําเนินการ ดังนี้ 

         ภารกิจหลัก 
๑. ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เชน งานกอสราง งานไฟฟา งานประปา 
๒. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  เชน การฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหชุมชน 
๓. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน การฝกอบรมใหความรู 

ทางดานการเกษตรใหแกเกษตรกร 
๔. ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย เชน การจัด อปพร.ใหอยู 

เวรยามในชุมชน 
๕. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การสงเสริมและอนุรักษปาไมในเขต 

สาธารณะ 
๖. ดานการสงเสริมการศึกษา เชน การสงเสริมใหการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
๗. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน การฝกอบรม อปพร. ใหมีความพรอมในการ 

เตรียมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           ภารกิจรอง (นโยบายผูบริหาร) 

๑. ดานการบริหาร และจัดการขององคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ที่ม ี
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และเปนหนวยบริการสังคมที่ดี และการจัดการความรู (Knowledge 
Managenent:KM) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับการทํางานแกพนักงานในองคกร  

๒. การพัฒนาสังคมและการเสริมสรางพลังชุมชน โดยมุงเนนใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือก 
การใชชีวิตในชุมชน เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาชุมชนดวยตนเอง มีการ
สงเสริมบทบาทสตรี การสงเสริมการจัดการเบ้ียยังชีพแกผูมี่ไดรับตามนโยบายรัฐบาล และการสงเสริมกลุมตาง ๆ
ในเขตพ้ืนที่ตําบลบานเหลา   



 

๓.  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   เปนการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา 
กระบวนการทางการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆที่เก่ียวของกับงานศาสนา ประเพณตีาง ๆ มีการสงเสริม
กิจกรรมการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน  

๔. การพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต  สนับสนุนสงเสริมการควบคุมการปองกันการ 
เผยแพรระบาดของโรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การจัดหนวยบริการสุขภาพรวมกับสถานีอนามัยตําบล 

๕. การพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  สงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองตาม 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ การขับเคลื่อนองคกร
ชุมชนใหดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ 

๖. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริการสาธารณปูโภค สาธารณูปการ  
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน กอสราง ซอมแซม รางระบายน้ํา ระบบประปา การขยายเขตไฟฟา กอสรางลานกีฬาชุมชน 
 

แผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 
 วิสัยทัศน 
 “   ประชาชนมีคุณภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ 
      เก้ือกูลผูดอยโอกาส  เศรษฐกิจราษฎรพอเพียง 
               ศิลปวัฒนธรรมเฟองฟู   ตําบลนาอยูนามอง”  
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและ ไดมาตรฐาน มีความ
มั่นคง เขมแข็ง สามารถเพิ่มมูลคาผลิตและสินคาดานการเกษตร และ เชื่อมโยงเครือขายดานการเกษตรอยางเปน
ระบบ ตลอดจนมีการพัฒนาจัดหาและพัฒนา แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอ  

กลยุทธ  
๑) การพัฒนาประบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน  
๒) การพัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง  
๓) การพัฒนาเพ่ิมมูลคาเพ่ือสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตรและเชื่อมโยง เครือขาย  
๔) การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว  
เพ่ือการพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินสู เศรษฐกิจสรางสรรค  

การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว ตลอดจนสราง ความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ  
กลยุทธ  

๑) การพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินสูเศรษฐกิจ สรางสรรค  
๒) การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียว  
๓) การพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศกัยภาพในการแขงขัน  
เพ่ือพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได พัฒนาจัดระบบการศึกษาใหท่ัวถึง ตลอดจนพัฒนา

สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง  
กลยุทธ  

๑) การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได  
๒) การพัฒนาจัดระบบการศึกษาใหทั่วถึง  



๓) การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง  
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ สมดุล

และยั่งยืน  
เพ่ือพัฒนาการจัดการ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และพัฒนาการจัดการ

สิ่งแวดลอมที่ดีใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและชุมชน  
กลยุทธ  

๑) การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
๒)  การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมที่ด ี 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ มั่นคง  

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย พัฒนา
องคกรและบุคลากร พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนเมืองการ ปกครอง สงเสริมและทําความเขาใจการศึกษาเก่ียวกับ
ระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา ทุกระดับ ตลอดจนเสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของ
ชาติ 

กลยุทธ    
๑) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  
๒) การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย  
๓) การพัฒนาองคกรและบุคลากร  
๔) การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
๕) กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ  
๖) เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 

 

แนวทางในการพัฒนาองคกร 
๑. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒. การพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย 
๓. การพัฒนาองคกรและบุคลากร 
๔. การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
๕. กําหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
๖. เสรมิสรางความรูความสามัคคีและเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี ๓  
นโยบายและกลย ุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
๓.๑ นโยบายดานการบริหาร 

๑. กระจายอํานาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซ่ึงเปนผ ูบังคับบัญชาระดับตน 

๒. มกีารกําหนดแผลกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และท ิศทางทีว่างไว 
 

๓. มกีารจัดทาแผนปฏ ิบัติงานประจําปตามภาระหนาที่ความรับผ ิดชอบทีก่ำหนดไว 

๔. มกีารบรหิารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความม ุงม่ัน รวดเร็ว ถกูตอง และม ีประสิทธภิาพใหมคีวาม 

คุมคาและเก ิดประโยชนส ูงสุด 

๕. มกีารติดตามและประเมินผลดวยการประชุมคณะกรรมการกองเพ ื่อรับทราบปญหา /อ ุปสรรคและ 

ปรับปรุงแก ไขอยางตอเนื่อง 

 

๓.๒ นโยบายดานอ ัตรากาลังและการบริหารอ ัตรากาลัง 

๑. การบริหารกาลังคนใหสอดคลองก ับความจําเปนตามพ ันธกิจ 

๒. การพ ัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกาลังคน 

๓. การพ ัฒนาผลิตภาพและความค ุมค าของกาลังคน 

๔. การพ ัฒนาระบบเทคโนโลย สีารสนเทศดานการบริหารกาลังคน 

 

๓.๓ นโยบายดานการสรางและพฒันาระบบการบร ิหารจ ัดการองค ความรู 

๑. สร างความรูและความเข าใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและค ุณค าของการจัดการความรู 

๒. สงเสริมและสนับสนุนว ัฒนธรรมขององคกรที่เอ ื้อตอการแบงปนและถายทอดความรูระหว าง 

บุคลากรอยางตอเนื่อง 

๓. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพ ื่อใหบุคลากรสํามารถเขาถ ึงองคความรูตางๆ ของ 

องคกรและเก ิดการแลกเปลี่ยนเร ียนร ูไดอยางมีประสิทธ ภิาพ 

 

๓.๔ นโยบายดานภาระงาน 

๑. มกีารกําหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอยางช ัดเจน 

๒. มกีารจัดทาคูมือการปฏิบ ัติงานของทุกงาน 

๓. บุคลากรมกีารพัฒนา ศกึษา ทาความเขาใจถึงภาระงานรวมก ันอยางสม่ําเสมอโดยทุกงานจะตองมี 

การประช ุมบุคลากรภายในเพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินงาน การแก ไขปญหาอ ุปสรรคและปรับปรุงภาระ 

งานประจําทกุเดือน 

 

 

 



๓.๕ นโยบายดานระบบสารสนเทศ 

๑. ใหทกุงานในกองใชขอมูลเพ่ือว ิเคราะหงานจากแหล งขอมูลเดียวกัน 

๒. ใหทกุงานจัดทาฐานขอมูลดวยระบบคอมพ ิวเตอรในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการ 

เช ื่อมโยงขอมูลเพื่อใชร วมก ัน 

๓. ใหมกีารปรบัปรุงฐานขอมูลที่รับผ ิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสมาเสมอ 
 

๓.๖ นโยบายดานการม ีสวนรวมในการบริหาร 

๑. มกีารประชุมหัวหนางานกับผูอํานวยการกองเพ ือ่เปนการรายงานผลติดตาม และรวมแกไขปญหา 

อ ุปสรรค ตลอดจนร วมใหข อเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจํา 

๒. ทกุงานมีการประชุมงาน เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏ ิบัติงานรวมก ัน 

๓. สน ับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในก ิจกรรม 
 

๔. สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใช ทรพัยากรรวมกนอยางม ีประสิทธภิาพ 

๕. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใช องคความรูในกระบวนการทางาน เพ ื่อบุคลากรพ ัฒนาทักษา 

และความชํานาญในการปฏ ิบัติงานใหบรรลผุลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงส ุดและม ีศกัยภาพ 

ในการพัฒนาตนเอง 

 

๓.๗ นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑. มกีารสนับสนุนส งเสร ิมพ ัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ ิ่มข ีดความสํามารถในการปฏ ิบัติงานอยาง 

ตอเนื่องดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหล ักสูตรตางๆ ที่สอดคลองก ับแผนพ ัฒนาบ ุคลากร 

๒. สน ับสนุนใหบุคลากรไดรับการศกึษาตอในระดับท ี่สูงขึ้น 

๓. มกีารติดตามประเม ินผลการพ ัฒนาบ ุคลากรทัง้ดานทักษะว ชิาการและการรอบรูและนาผลมาเปน 

แนวในการปร ับปรุงการพ ัฒนาบ ุคลากรใหมีประสิทธ ภิาพอยางตอเนื่อง 

 

๓.๘ นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 

๑. มกีารจัดทาแผนการใชเงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดนิและเงินรายได ใหเปนไปตาม 

ว ัตถุประสงคและสอดคลองกบภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏ ิบัติงานประจําป 

๒. มกีารจัดทาสรุปรายงานการใชจายงบประมาณท ั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจําเดือน 

เว ียนใหบุคลากรไดทราบทกุเดือน 

๓. มกีารนําเทคนโนโลย ีมาใช ในการบร ิหารจ ัดการเพ ื่อใหการดําเนินงานเปนไประบบการบรหิารและ 

จัดการตามระบบบัญช ีมาใช 

๔. มกีารมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบ ัติงานดวยความโปรงใส 
 
 
 
 
 



 

๓.๙ นโยบายดานการทาน ุบํารุงศ ิลปว ัฒนธรรม 

๑. สน ับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในก ิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปว ัฒนธรรม 

ของทองถ่ิน 

๒. จัดทาแผนกิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชนสอดคลองก ับแผนงานดานทานุบํารุงศลิปว ัฒนธรรม 

๓. ดําเนินการใหผ ูบรหิารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปว ัฒนธรรมที่นาไปสู 

การสรางสรรค รวมทั้งการอน ุรักษ   ฟ ื้นฟู ส ืบสานประเพณีและว ัฒนธรรม 

 

๓.๑๐  แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง 

 ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน  ลูกจาง พนักงานจาง องคการบริหารสวน

ตําบลบานเหลา     องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาดานําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๕๗-๒๕๖๐  ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล  ตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี ้

๑. ยุทธศาสตรท่ี ๑  การกําหนดมาตรฐานดานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสรางกลุมผูนําและองคการ 
สุจริตที่มีศักดิ์ศรี   การยกยองขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง ในการขับเคลื่อนคุณธรรม มีการสรางองคการสุจริต

ธรรมที่มีศกัด?ิศร ีมีการกําหนดมาตรฐานคณุธรรม จริยธรรมของขาราชการ ลูกจางและพนักงานจาง 

๒. ยุทธศาสตรท่ี ๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะ และพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ินใน 
รูปแบบตาง ๆ  มีการปลูกจิตสํานึกผานพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท  การพัฒนา

หลักสูตรเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหมีการจัดการความรูในดานจริยธรรม

ตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาและปฐมนิเทศขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง ใหมีองคความรู กําหนดหลักสูตร

ฝกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสูมาตรฐานสากล 

๓. ยุทธศาสตรท่ี ๓ การกรับกรุงระบบบริหารงานบุคคล  มีการอบรมขาราชการใหรูถึงระเบียบ กฎหมาย 
ในการสรรหา บรรจุ  แตงตั้ง ฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล กําหนดใหมีการบังคับใชและบทลงโทษผูฝาฝนขอบังคับ

จรรยาและวินัยขาราชการ 

๔. ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพ้ืนบานทางดาน คุณธรรม  
จริยธรรม และธรรมาภิบาล  มีการเกิดโอกาสใหขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง เขาไปมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายขององคกร  

นอกจากนี้  ขาราชการ ลูกจางและพนักงานจาง จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริตอยาง 

เต็มกําลังความสามารถ  ดวยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร   โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการและ

ใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค  และมีการรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ  ทัศนคติ            

มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบลลูกจาง พนักงานจาง เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใหทุกคนทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลา  ๓   ป  ทั้งนี้วิธีการ

พัฒนาอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได   เชน  การปฐมนิเทศ การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ   ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล   บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิ่นตอไป 
 

 

 

 



๓.๑๑  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง    

 องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  ไดประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง 

และพนักงานจาง  เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง ยึดถือเปนแนวปฏิบัติตามที่

กฎหมายกําหนด ยกตัวอยางเชน 

 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ดําเนินการ

ใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแก

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี ้

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร 
ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 



 
 
 

 
 

     ประกาศองคการบริหารส วนต ําบลบานเหลา 

เรื่อง นโยบาย กลยุทธ การบริหารและการพ ัฒนา
ทร ัพยากรบุคคล ขององค การบริหารสวนตําบลบานเหลา 

--------------------------------- 
 

องค การบร ิหารส วนต ําบล เป ็นหน วยงานของร ัฐที ม ีภารก ิจในการส งเสร ิมท องถิ นให ม ีความ 
เข มแข ็งในท ุกด าน เพ ือ่สามารถตอบสนองเจตนารมณ ของประชาชนได อย างแท จร ิง ซึ งเป ็นภารก ิจที มี 
ความหลากหลายและครอบคล ุมการด ําเน ินการในหลายด าน โดยเฉพาะการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล 
เป ็นม ิต ิอกหนึ งที จะขาดการพัฒนาไม ได และถ ือเป ็นกลไกส ําค ัญในการผล ักด ันย ุทธศาสตร และพันธก ิจ 
ให ประสบความส ําเร ็จ และถ ือเป ็นป ัจจ ัยส ําค ญัที จะท ําให ภารก ิจขององค กรปกครองส วนท องถิ่นส ําเร ็จ 
ล ุลวงไปไดดวยด ีตามวัตถุประสงคท ีว่างเอาไว 

 

ด ังนั นเพ ื่อให การบร ิหารงานบ ุคคลขององค การบร ิหารส วนต ําบลบ านเหลา เป ็นไปด วย 
ความเร ียบร อย ประกอบก ับการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล ขององค การบร ิหารส วนต ําบล ม ีการท ํางาน 
อย างเป ็นระบบและต อเนื อง จ ึงอาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท าย แห ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารงานบ ุคคลส วนทองถิ น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศนโยบายการบร ิหารงานด าน 
ทรพัยากรบุคคล ขององคการบรหิารส วนตําบลบานเหลา  ดังรายละเอ ียดแนบทายประกาศฉบับนี้ 

 
จึงประกาศมาเพ ื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ ว ันท่ี   ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 

 

 

 

        (นายเรืองศลิป  คะโยธา)  

นายกองคการบรหิารส วนตําบลบานเหลา 



 

 
 


