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นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
องคการบริหารสวนตำบลทมอ (พ.ศ. 2561 - 2563) 

 
1. บททั่วไป  

นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดวยความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อใหการดาเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลทมอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามที่กำหนดไว 

  

1.1 วิสัยทัศน  (Vision) 
“ การคมนาคมดี เกษตรอนิทรีย วิถีพอเพียง คูเคียงสิ่งแวดลอม มีพรอมสวัสดิการ รับรูขาวสารทันสมัย ” 
 

1.2 พันธกิจ  (Mission) 
1.  มีการจัดการดานการเกษตรแบบ “ทฤษฎีใหม”  ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาที่นำไปสูความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเอง 
2.  อนุรักษ  พัฒนา  ฟนฟู  และสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.  สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา  ทั้งในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.  สงเสริมรายไดใหกับครอบครัวใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 
5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 
6.  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน 
7.  การพัฒนาเมืองนาอยู  ดานสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ 
8.  ดำเนินการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1.3  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา/เปาประสงค 
1.  ใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง อยูแบบพอเพียงได 
2.  รักษาขนบทำเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ของทองถิ่น และสามารถสืบสานประเพณีอันดี

งามสูลูกหลาน 
3.  ใหประชาชนไดรับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.  ใหประชาชนมีรายได ความเปนอยูที่ดีข้ึน พึ่งพาตนเองได 
5.  ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
6.  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน 
7.  ใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะพื้นฐานอยางทั่วถึง  
8. บริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
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2.  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานท่ีสำคัญ 
2.1  ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิต 
      และทรัพยสิน  และทรัพยากรธรรมชาติ 

  

1.  ที่ตั้งและอาณาเขต                                                                                             
 องคการบริหารสวนตำบลทมอ  ตั้งอยูที่บานทมอ  (ใต)  หมูที่  4  ตำบลทมอ  อำเภอปราสาท   

จังหวัดสุรินทร  ตั้งอยูหางจากจังหวัดสุรินทร  18  กิโลเมตร และหางจาก  อำเภอปราสาท  15  กิโลเมตร   
มีพ้ืนที่  64.13  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดตอกับตำบลตางๆ  ดังนี้                                                                                                                                                                     

  ทิศเหนือ           ติดตอกับ  ตำบลเทนมีย   และตำบลเฉนียง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 
   ทิศใต               ติดตอกับ  ตำบลโคกยาง  และตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร 
   ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  ตำบลเทนมีย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 
   ทิศตะวันตก    ติดตอกับ  ตำบลนาบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

 

2.  การปกครอง 
จำนวนหมูบานในตำบลทมอ  มีจำนวน  13  หมูบาน   ประกอบดวย 
หมูที่  1       บานยาง                มีจำนวน 93 ครัวเรือน                         
หมูที ่ 2       บานลำดวน          มีจำนวน 127 ครัวเรือน                         
หมูที ่ 3       บานทมอ (เหนือ) มีจำนวน 91 ครัวเรือน                                                 
หมูที ่ 4       บานทมอ (ใต)        มีจำนวน 183 ครัวเรือน                                          
หมูที ่ 5       บานโคกบ ุ      มีจำนวน 207 ครัวเรือน                                          
หมูที ่ 6       บานอำปล       มีจำนวน 192 ครัวเรือน                                          
หมูที ่ 7       บานโคกเพชร     มีจำนวน 127 ครัวเรือน                                        
หมูที ่ 8       บานหัวแรต         มีจำนวน 161 ครัวเรือน                                       
หมูที ่ 9       บานเจริญสุข  มีจำนวน 119 ครัวเรือน            
หมูที ่ 10     บานทัพไทย  มีจำนวน 96 ครัวเรือน            
หมูที ่ 11     บานขยอง  มีจำนวน 156 ครัวเรือน            
หมูที ่ 12     บานโดนเลงใต มีจำนวน 104 ครัวเรือน          
หมูที่  13     บานถนน  มีจำนวน 121 ครัวเรือน 

รวมทั้งสิ้น   1,777   ครัวเรือน 
 

3.  ประชากร 
          ประชากรทั้งสิ้น     6,561      คน    แยกเปน 
                      ชาย          3,167      คน     
                       หญิง        3,394       คน 
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   จำนวนประชากร  แยกออกได  ดังนี้ 

หมูที ่ 1   บานยาง      ชาย  186  คน หญิง  202  คน  รวม  388  คน 
หมูที ่ 2   บานลำดวน   ชาย  241  คน หญิง  255  คน     รวม  496  คน 
หมูที ่ 3   บานทมอ       ชาย  154  คน หญิง  176  คน     รวม  330  คน 
หมูที ่ 4  บานทมอ       ชาย  277  คน หญิง  327  คน     รวม  604  คน 
หมูที่  5  บานโคกบุ      ชาย  424  คน หญิง  404  คน     รวม  828  คน 
หมูที ่ 6   บานอำปล      ชาย  370  คน หญิง  363  คน     รวม  733  คน 
หมูที ่ 7   บานโคกเพชร  ชาย  209  คน หญิง  247  คน     รวม  456  คน 
หมูที ่ 8   บานหัวแรต     ชาย  294  คน หญิง  312  คน     รวม  606  คน 
หมูที่  9   บานเจริญสุข   ชาย  195  คน หญิง  217  คน     รวม  412  คน 
หมูที ่ 10  บานทัพไทย   ชาย  184  คน หญิง  194  คน     รวม  378  คน 
หมูที่  11  บานขยอง     ชาย  261  คน หญิง  277  คน     รวม  538  คน   
หมูที ่ 12  บานโดนเลงใต ชาย  155  คน หญิง  184  คน     รวม  339  คน 
หมูที ่ 13  บานถนน        ชาย  217  คน หญิง  236  คน     รวม  453  คน 
 

    ขอมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทมอ 
  องคการบริหารสวนตำบลทมอมีหนวยเลือกตั้ง  จำนวน  13  หนวย  ดังนี ้
  หนวยเลือกตั้งที่  1  หมูท่ี  1  บานยาง  ศูนยสงเคราะหราษฎรประจำหมูบานยาง 
  หนวยเลือกตั้งที่  2  หมูท่ี  2  บานลำดวน  ศาลากลางหมูบาน 
  หนวยเลือกตั้งที่  3  หมูท่ี  3  บานทมอ  ศาลากลางหมูบาน 
  หนวยเลือกตั้งที่  4  หมูท่ี  4  บานทมอ  ฉางขาวบานทมอ 
  หนวยเลือกตั้งที่  5  หมูท่ี  5  บานโคกบุ  ศาลากลางหมูบานโคกบุ 
  หนวยเลือกตั้งที่  6  หมูท่ี  6  บานอำปล  ศาลากลางหมูบานอำปล 
  หนวยเลือกตั้งที่  7  หมูท่ี  7  บานโคกเพชร ธนาคารขาวบานโคกเพชร 
  หนวยเลือกตั้งที่  8  หมูท่ี  8  บานหัวแรต  ธนาคารขาวบานหัวแรต 
  หนวยเลือกตั้งที่  9  หมูท่ี  9  บานเจริญสุข  ศาลากลางหมูบาน 
  หนวยเลือกตั้งที่  10  หมูที่  10  บานทัพไทย ศาลาประชาคมหมูบานทัพไทย 
  หนวยเลือกตั้งที่  11  หมูที่  11  บานขยอง  ธนาคารขาวบานขยอง 
  หนวยเลือกตั้งที่  12  หมูที่  12  บานโดนเลงใต ธนาคารขาวบานโดนเลงใต 
  หนวยเลือกตั้งที่  13  หมูที่  13  บานถนน  ธนาคารขาวบานถนน 
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ทำเนียบผูบริหาร 

  1.  นายทองยอด  เสาะรส   พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 
  2.  นายโชค  ชจูิตต   พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 
  3.  นายสนอง  เสาะรส   พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 
  4.  ดร.สรรเพชญ  ร.  ทองเอ่ียม  พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548 
  5.  นายทัศนพงศ  ตนกลาย  พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน 
 

4.  ดานการปกครอง 
4.1  ทำเนียบกำนันตำบลทมอ 

1.  นายบี  ไมทราบนามสกุล 
2.  นายสอน  ไมทราบนามสกุล 

  3.  นายเลียบ  สมนิยาม   พ.ศ. 2480 – 31 ก.ค. 2486 
4.  นายพลอย  ขบวนฉลาด  1 ส.ค. 2486 – 1 ธ.ค. 2506 
5.  นายทองอินทร  เลิศสิทธิ ์  2 ธ.ค. 2506 -  พ.ศ.2521 
6.  นายอรรถสิทธิ์  แนบทางดี  พ.ศ.2521 – พ.ศ.2536 
7.  นายทองยอด  เสาะรส    พ.ศ.2536  -  พ.ศ.2557 
8. นายสมชาย  ขวนกลา   พ.ศ.2557 - ปจจุบัน 

 

4.2  ผูใหญบานคนปจจุบัน 
  1.  นายเชื่อ  บุตรเทศ    ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  1 
  2.  นายสุทศ  ทองคำสุข  ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  2 
  3.  นายสมัคร  แยมช ู  ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  3 
  4.  นายวันชัย คูวรวรณวงศ ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  4 
  5.  นายวีระ  งอยจันทร  ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  5 
  6.  นายสมชาย  ขบวนกลา ตำแหนง  กำนันตำบลทมอ 
  7.  นายธีรพงศ  เสาะรส    ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  7 
  8.  นายประยูร  พงษชะอุมดี ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  8 
  9.  นายไพศาล  จำนงดี  ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  9 
  10.  นางกัญญา  ออนศรี  ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  10 
  11.  นายจินดา ตะลาโส  ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  11 
  12.  นายสำราญ  ทองเอ่ียม ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  12 
  13.  นายวิเศษ  ผสมคง  ตำแหนง  ผูใหญบานหมูที่  13 
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5.  ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญในทองถิ่น  ไดแก  งานบุญแคแจด  ประเพณีกวนขาวทิพย  ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ  ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  ประเพณีบวชนาคชาง ฯลฯ 
 

6.  การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  โรงเรียน  ประกอบดวย 
1.  โรงเรียนบานลำดวน  (เมยราษฎรอุปถัมภ)  ครู  จำนวน  7  อัตรา  นักเรียน  100  คน     
     หองเรียน  8  หองเรียน  
2.  โรงเรียนบานเจริญสุข  ครู  จำนวน  7  อัตรา  นักเรียน  81  คน  หองเรียน  9  หองเรียน 
3.  โรงเรียนบานโคกบุ  (บอนประชารัฐบำรุง)  ครู  จำนวน  10  อัตรา  นักเรียน  181  คน     
    หองเรียน  14  หองเรียน 
 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน  1  โรงเรียน   
1.  โรงเรียนบานทมอ  (เดื่อราษฎรบำรุง)  ครู  จำนวน  19  อัตรา  นักเรียน  210  คน     
     หองเรียน  13  หองเรียน 
   

      การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  1  แหง  จำนวนนักศึกษา  163  คน 
 

      ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  ศูนย  ประกอบดวย 
     1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขยอง ตั้งอยูหมูที่ 4 บานทมอ จำนวนนักเรียน 40 คน ผูดูแลเด็ก  2  คน 
     2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกบุ ตั้งอยูหมูที่ 5 บานโคกบุ  จำนวนนักเรียน  60  คน ผูดูแลเด็ก 3 คน 
     3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเจริญสุข ตั้งอยูหมูที่ 9  บานเจริญสุข  จำนวนนักเรียน  40  คน  
          ผูดูแลเด็ก  2  คน  
 

      ที่อานหนังสือพิมพประจำหมูบาน  จำนวน  13  หมูบาน 
 

7.  สถาบันและองคกรทางศาสนา 
 ประชาชนในตำบลทมอนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  3  แหง  คือ 
 1.  วัดศิลามะ  (ทมอ)  ตั้งอยูที่  บานทมอ  (เหนือ)  หมูที่  4  เจาอาวาส  คือ  พระสอย สังวโร 
 2.  วัดลำดวน ตั้งอยูที่  บานลำดวน  หมูท่ี  2  เจาอาวาส  คือ  พระชูสิทธิ์ กิตติสาโร 
 3.  วัดสามราษฎรบำรุง  ตั้งอยูท่ี  บานโคกบุ  หมูท่ี  5  เจาอาวาส  คือ  พระครูอนุสรณปยธรรม   
                   (โยธิน  ปยธมโม) 
 

8.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
มีองคกรที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชนในตำบลทมอ  ดังนี้ 
1.  สถานีตำรวจภูธรทมอ  มีอัตรากำลังพลจำนวน     33  นาย 
2.  อปพร. รุน1/2550  มีสมาชิกจำนวน    132  นาย 
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9.  ดานสาธารณสุข 
 สถานบริการสาธารณสุข  จำนวน  2  แหง  ประกอบดวย 

1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ทมอ  ตั้งอยูหมูที่  4  บานทมอ  
2.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล บานทัพไทย  ตั้งอยูหมูที่  10  บานทัพไทย   
 

10.  การบริการพื้นฐาน 
 การคมนาคมในตำบลทมอ  ใชการเดินเทา  รถจักรยาน  และรถจักรยานยนตเปนสวนใหญ   
สวนการติดตอกับชุมชนอ่ืนนอกเขตตำบลใชรถจักรยานยนต  รถโดยสารประจำทาง  เพ่ือเดินทางไปยังอำเภอ  หรือ
เดินทางตอไปยังจุดหมาย 
 

11.  การไฟฟา 
 เขตตำบลทมอ  เปนชุมชนชนบทระบบการไฟฟาขยายท่ัวถึงทั้งตำบล  ประชากรมีไฟฟาใชครบ 
ทุกครัวเรือน  ทำใหประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือมีเครื่องใชไฟฟาตางๆ ครบทุกครัวเรือน 
 

12.  ระบบประปา 
 ประชาชนในตำบลทมอไดรับการบริการดานการประปา  ทั้ง  13  หมูบาน 

 

13.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลทมอ สวนใหญเปนปาชุมชน  ซึ่งมีดังนี้ 

1.  ปาเนิกเหียรดัสซันตูจ   เปนพ้ืนที่เฉพาะซึ่งควรจะดำเนินการปองกันมิใหเกิดมลภาวะเปนพิษ 
2.  ปาโคกกลัน   
3.  ปาชากาเกาะ 
 

14.  การทองเที่ยว 
  1.  แหลงทองเที่ยวประจำพื้นที่  ปาเนิกเหียรดัสซันตูจ  หมูที่  10 บานทัพไทย  และ 
หมูที่  13  บานถนน 
  2.  ชุมชนโบราณ  หมูที่  5  บานโคกบุ  วัดสามราษฎบำรุง 
  3.  ชุมชนเกษตรอินทรีย  หมูที่  10  บานทัพไทย 

 

15.  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลทมอ 
15.1  จำนวนบุคลากร  จำนวน  26  คน  ประกอบดวย 

พนักงานสวนตำบล  จำนวน  18  คน  ประกอบดวย 
สำนักปลัด  ประกอบดวย 

1.  พันจาเอกยงยุทธ  บุญประสพ ตำแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
2.  นางสาวญาณิศา  งามเถื่อน ตำแหนง  หัวหนาสำนักงานปลัด 
3.  นายอัครินทร  บุญรอด ตำแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
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4.  นายชาตรี  ชุมสูงเนิน   ตำแหนง  นักวิชาการเกษตร 
5.  นายเกียรติศักดิ์  ตะลาโส  ตำแหนง  นักพัฒนาชุมชน 
6.  นางสาววรรณทนี  สุนทรด ี  ตำแหนง  นักทรัพยากรบุคคล 
7.  นางพัศนรี  มูลสาร   ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
8. จ.อ.ทวีศกัดิ์  พงษชะอุมดี  ตำแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กองคลัง  ประกอบดวย 
9.  นางสมพร  ตินานพ     ตำแหนง  ผูอำนวยการกองคลัง 
10. นางสาวอุรุวรรณ  อินทรแปลง  ตำแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
11.  นางสาวณิฌา สวางไสว    ตำแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
12.  นายนวรรช  จันทรหอมฟุง  ตำแหนง  เจาพนักงานพัสดุ 
กองชาง  ประกอบดวย 
13.  นายชัยรัตน  บุญมาก    ตำแหนง  ผูอำนวยการกองคลัง  
14.  นายเจตดิลก  สังขพิทักษกุล    ตำแหนง  นายชางโยธา 
15. นายอภินันท เงิดกระโทก    ตำแหนง  นายชางโยธา 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบดวย 
16. นางสาวณัฐวดี  จันทบุปผา    ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 
17.  นางสาวภิญญาภัทร  เมืองไทย   ตำแหนง  นักวิชาการศึกษา 
18.  นางสาวศรีสุดา  ผลวัฒน    ตำแหนง  ครูผูดูแลเด็ก   
19.  นางสุปรียา  เสนจันทรฒิไชย    ตำแหนง  ครูผูดูแลเด็ก 
20.  นางสาวเนตรฤมล  แกวแฉลม    ตำแหนง  ครูผูดูแลเด็ก 
21.  นางศริวิรรณ  สังขโกมล   ตำแหนง  ครูผูดูแลเด็ก 

15.2  พนักงานจางตามภารกิจ  จำนวน  6  คน  ประกอบดวย 
สำนักปลัด  ประกอบดวย 
1. นายนันฑพล  เงิดกระโทก        ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ 
กองคลัง  ประกอบดวย 

 2.  นางสรัลรัตน  สิทธิสกุลรตัน    ตำแหนง  ผูชวยนักวิชาการคลัง 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบดวย 

 3.  นางปยวรรณ  วันเทาแกว    ตำแหนง  ผูดูแลเด็ก 
4.  นางศริิวรรณ  สังขโกมล    ตำแหนง  ผูดูแลเด็ก 
5.  นางโสภา  หองแซง     ตำแหนง  ผูดูแลเด็ก 
6.  นางพัชรินทร  จบหลา    ตำแหนง  ผูดูแลเด็ก 
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15.3  พนักงานจางทั่วไป  จำนวน  2  คน  ประกอบดวย 
สำนักปลัด  ประกอบดวย 
1. นายวรวุฒิ  กอบแกว   ตำแหนง  พนักงานขับรถ 
2. นายอาชีพ  ระบือนาม   ตำแหนง  นักการภารโรง 

คณะผูบริหาร  (ปจจุบัน) 
  1.  นายทัศนพงศ  ตนกลาย  นายกองคการบริหารสวนตำบลทมอ 
  2.  นายธนโชต ิ ใจกลา     รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทมอ 
  3.  นายเกียรติศักดิ์  เปรียบยิ่ง   รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทมอ 
  4.  นายเสริม  สุขจิตร   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลทมอ 
 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  (ปจจุบนั) 
  ส.อบต.  หมูที่  1  นายวิไลย  สาคะนิล 
     นางสาวปรียานารถ รัฐอินทร 
  ส.อบต.  หมูที่  2  นายธีรชัย  ทองคำสุข 
     นายประทีป ใบบัว 
  ส.อบต.  หมูที่  3  นายวุฒศักดิ์  สังขโกมล 
     นายอิสระพงษ  ขยันดี 
  ส.อบต.  หมูที่  4  นายสมาน  ทองเอ่ียม 
     นายทรงพล ตนกลาย 
  ส.อบต.  หมูที่  5  นายชัยวัฒน  บุตรเทศ 
     นายสุทิศ จำนงมี 
  ส.อบต.  หมูที่  6  นายแหลมสิงห  ขบวนกลา 
     นางจณา วงษาบุตร 
  ส.อบต.  หมูที่  7  นายประสาร แนมดี 
     นายผาสุก พงคชะอุมดี 
  ส.อบต.  หมูที่  8  นายสุวิส  เกลียวศร ี
     นางจิรนันท ทองคำ 
  ส.อบต.  หมูที่  9  นายมิตร  บุญทว ี
     นายวิลา นกแกว 
  ส.อบต.  หมูที่  10  นายชรินทร  ระบือนาม 
       นางผองศรี ปลื้มใจ 
  ส.อบต.  หมูที่  11  นายณัฐวุฒิ  ตนกลาย   
       นางกฤตพร  คูณวัฒนาพงษ 
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  ส.อบต.  หมูที่  12  นายประสิทธิ์  สุตลาวด ี
       นางสาววันจันทร สมานรัตน 
  ส.อบต.  หมูที่  13  นายวิชัย  สังขโกมล 
       นางน้ำออย  สินสิทธิ ์
 สภาองคการบริหารสวนตำบลทมอ  (ปจจุบัน) 
  1.  นายวิไลย  สาคะนิล   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทมอ 
  2.  นางน้ำออย สินสิทธิ์   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทมอ 
  3.  พันจาเอกยงยุทธ บุญประสพ  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทมอ 
 

ทำเนียบหัวหนาสวนราชการในตำบลทมอ 
  1.  นายประเสริฐ  แกลวกลา ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานโคกบุ   
                                                                                  (บอนประชารัฐบำรุง) 
  2  นายสุชัย  งามชื่น  ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานทมอ   
                                                                                  (เดื่อราษฎรบำรุง) 
  3.  นางสาวกันยาณัฐ  บัวสาย ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานลำดวน   
                                                                                  (เมยราษฎรอุปถัมภ) 
  4.  นายเติมพงศ  แกวมวง ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานเจริญสุข 
  5.  พ.ต.ท.สินธุ ชั้นไพบูลย สารวัตรใหญ สถานีตำรวจภูธรทมอ 
  6.  นางประภา  พระจันทร ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ทมอ   
  7.  นางแสงเพชร  แกนดี  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล บานทัพไทย  
 

16. การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององคการบริหารสวนตำบลทมอ แบบองครวม มีดังนี้ 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 
จุดแขง็  (Strength : S) 

1. มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร เชน การปลูกขามหอมมะลิ การเลี้ยงปศุสัตว 
2. มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการเดินทางและการขนสงไดรวดเร็วในระดับหนึ่ง 
3. มีศิลปวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินที่มีเอกลักษณ 
4. มีกลุมอาชีพหลากหลายและมีสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชน รานคาชุมชน กลุมเกษตรกร 
5. มีวิทยุชุมชนเพ่ือเปนแหลงเผยแพรขอมูลขาวสาร และเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
6. มีความพรอมดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
7. มีการประสานการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขมแข็งอยางลงตัว  
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โครงสรางองคกร (Structure) 
8. มีการแบงโครงสรางภายในองคกร เปน 4 สวนราชการ ไดแก สำนักงานปลัด กองคลัง กองชาง และ          

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยแตละสวนราชการมีการแบงงานที่ครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหนาที่ 
9. แตละสวนราชการ มีการติดตอสื่อสารระหวางกัน มีการประชุมเปนประจำทุกเดือน นอกจากนั้นการ

จัดสถานที่ทำงานเอ้ือตอการประสานงานระหวางกัน 
10. แตละสวนราชการมีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิอยูในระดับที่พรอมในการปฏิบัติ

หนาที่ตามนโยบายการบริหารงานครบทุกสวนราชการ 
11. มีโครงสรางทางฝายบริหารและฝายสภาองคการบริหารสวนตำบลที่ชัดเจน 
กลยุทธขององคกร (Strategy) 
12. มีแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป และแผนการดำเนินงาน เปนเครื่องมือในการพัฒนา 
13. องคกรใชหลักการมีสวนรวมของประชาชน (ผูมีสวนไดสวนเสีย) ในการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. 
14. แผนพัฒนามีความครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ระบบการดำเนินงานขององคกร(Systems) 
15. ระบบการจัดทำและบริหารงบประมาณ เปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอน สามารถใชไดทันภายใน

วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกป 
16. ระบบการจัดทำบัญชีเปนปจจุบัน 
17. ระบบการบริหารงานบุคคล สอดคลองกับภารกิจขององคกร 
18. ระบบการประชุมสภาทองถ่ินเปนไปตามระเบียบและขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น และเปด

โอกาสใหประชาชนสามารถเขารวมรับฟงการประชุมสภาทองถ่ิน 
19. ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และพนักงานสวนทองถิ่น มีประมวลคณุธรรมจริยธรรมเปน

เปาหมายรวมกันในการปฏิบัติงาน 
 

จุดออน (Weaknesses : W) 
โครงสรางองคกร (Structure) 
๑. โครงสรางองคกร ไมครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหนาที่และภารกิจถายโอน เชน งานสาธารณสุข     

การปองกันภัยฝายพลเรือน ฯลฯ ทำใหภาระหนาที่เหลานี้ไปตกอยูกับสำนักงานปลัด ซึ่งมีภารกิจตามหนาที่มากอยูแลว 
กลยุทธขององคกร (Strategy) 
2. การนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติยังไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย อันเนื่องมาจากการจำกัดดวย

งบประมาณในการนำมาบริหารจัดการภารกิจ 
3. มีสภาพปญหาและความตองการในพ้ืนที่คอนขางมาก จึงไมสามารถตอบสนองไดอยางครบถวน 
ระบบการดำเนินงานขององคกร (Systems) 
4. ระบบการจัดสรรงบประมาณ ไมเปนไปตามกฎหมายกระจายอำนาจ สงผลใหองคกร มีภารกิจมาก                

แตมีงบประมาณที่จำกัด 
5. ระบบการบริหารงานบุคคลไมมีความตอเนื่อง มีการโอนยายบอย 
6. ขาดระเบียบวินัยดานการบริหารงบประมาณ มีการโอนงบประมาณบอย 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
โอกาส (Opportunity : O) 

1. หนวยงานอื่นๆ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด กรมทางหลวงชนบท ใหการสนับสนุนงบประมาณ                 
ในเสนทางสายหลักที่ตองใชงบประมาณจำนวนมากอยางตอเนื่องในการดำเนินการ 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่               
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน โดยที่หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค
สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อบต. 

เทคโนโลยี (Technological) 
  3. มีแผนแมบทใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรเพื่อปฏิบัติงาน 
  4. มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และระบบเชื่อมตอภายในองคกร 
  5. มีเว็ปไซตขององคกร เพ่ือเปนชองทางของการติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 
ตลอดจนสามารถรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ในโลกไดอยางรวดเร็ว 

กฎหมาย (Law) 
  6. มีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
เพ่ือพัฒนาการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

การเมือง (Politics) 
   7. ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการปฏิบัติงานของทองถ่ินมาก 
  8. นโยบายของรัฐ ใหความสำคญักับทองถิ่นคอนขางมาก 

สังคม (Social) 
  9. ในพื้นที่สวนใหญยังเปนสังคมท่ีพึ่งพาอาศัยกัน 
  10. มีกลุม องคกรทางสังคมที่เขมแข็งหลายกลุม 

วัฒนธรรม (Culture) 
  11. มีภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถิ่น เชน ปราชญชาวบาน กลุมอนุรักษดนตรีไทย ฯลฯ 
  

ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด (Threats : T) 
เทคโนโลยี (Technological) 
1. เกษตรกรบางสวนไมไดใชเครื่องจักร เครื่องมือที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ 
2. ประชาชนสวนใหญ ยังไมไดใชระบบสารสนเทศ หรือใชไมเปน 
กฎหมาย (Law) 
3. ระเบียบการเบิกจายเงิน/ระเบียบพัสดุ ไมมีความยืดหยุน ทำใหการแกไขปญหาบางครั้งเกิดความ

ลาชา 
4. ระเบียบ บางอยางมีการแกไขและเปลี่ยนแปลงบอย 
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การเมือง (Politics) 
5. ในระดับทองถิ่นเมื่อมีการเลือกตั้ง จะมีการขัดแยงและแบงพรรคแบงพวก 
6. รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย สงผลใหนโยบายที่มีตอทองถิ่นไมมีความแนนอน 
สังคม  (Social) 
7. มีอบายมุขเพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนที่ เชน ปญหายาเสพติด 
วัฒนธรรม (Culture) 
8. เยาวชน รับกระแสวัฒนธรรมตางชาติ เกินความพอดี 
9. ผูคน เขาวัด ฟงธรรม ลดนอยลง 
10. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อ 
11. สื่อบางชนิดไมสรางสรรค/การนำเสนอขาวสารเพียงดานเดียว 
 

2. ดานสงัคมและคุณภาพชีวิต 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 
จุดแขง็  (Strength : S) 

1. องคการบริหารสวนตำบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอยาง
ตอเนื่อง 

2. มีคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลทำหนาที่ประสานงานระดับหมูบาน ตำบลและ
อำเภอ ในดานการสงเสริมการเกษตรและการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ 

3. ดานการบริหารจัดการ ผูนำชุมชน ผูบริหาร สนับสนุนแนวคดิและกำหนดนโยบายการพัฒนาในดาน
สังคมและสาธารณสุข, ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ดานการดูแลสุขภาพของประชาชน, ดานกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการของนักเรียน หมูบานและตำบลอยางตอเนื่อง ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง  

จุดออน (Weaknesses : W) 
1. ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตองไมชัดเจน เนื่องจากประชาชนใหขอมูลที่

คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดใหความชวยเหลือ 
3. ระดับหมูบานผูที่ทำหนาที่คัดเลือกผูรับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองคการบริหารสวนตำบล 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ ยังไมมีกระบวนการคัดเลือกที่เปนที่ยอมรับของประชาชนอยางแทจริง 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
โอกาส (Opportunity : O) 

1. มีหนวยงานภายนอกเขามาดูแลดานการฝกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝมือแรงงานดานตางๆ  
2. หนวยงานระดับจังหวัดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุมเกษตรกรที่มีผลการดำเนินการของกลุม

ตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล

สงเสริม 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร โอกาสที่จะไดขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณมีมาก 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รฐับาลสงเสริม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นเปนยุทธศาสตรที่จังหวัดสุรินทรใหความสำคัญ 
7. องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผูดอยโอกาสในตำบลได                  

โดยใชกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมูบานและตำบล 
8. ไดรับความชวยเหลือในดานการดูแลสุขภาพอนามัยจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนอยางดี เชน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลปราสาท 
9. มีการถายโอนอำนาจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด (Threats : T) 
1. ขาดบุคลากรดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การพัฒนาผลผลิตของสินคาเกษตรใหมีคณุภาพเพ่ิมขึ้นและลดตนทุนในการผลิตยังไมมีการ

ดำเนินการที่เปนรูปธรรม 
3. การจัดกิจกรรมใหความรูในการพัฒนากลุมอาชีพตองใชเวลาและมีการติดตามประเมินผล ทำใหเปน

อุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกกลุม เนื่องจากตองประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
4. การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุข เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนที่

ตองประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ ์
5. ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของคอนขางมาก ทำใหเกิดความลาชาในการดำเนินงาน ประชาชนจึงเกิด

ความเบื่อหนายในการทำงานของเจาหนาที่ 
6. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เขาแทนที่ประชาชนดั้งเดิมของทองถิ่นและวิถีชีวิตของ

ประชาชน ทำใหสถาบันครอบครัวออนแอ ผูดอยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 
7. การปองกันโรคติดตอบางชนิดไมสามารถทำไดครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตำบลได เชน โรคเอดส โรค

ไขเลือดออก 
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3. ดานการจัดระเบียบสังคม และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 
จุดแขง็  (Strength : S) 

1. องคการบริหารสวนตำบลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ำเสมอ 
2. องคการบริหารสวนตำบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร 
3. องคการบริหารสวนตำบลสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
 

จุดออน (Weaknesses : W) 
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน 
3. ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลใน

เกณฑต่ำ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
โอกาส (Opportunity : O) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการท่ีดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลสงเสริม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการท่ีดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร              
มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก 

3. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเทคโนโลยีในการทำงาน            
เชน อินเตอรเน็ต ระบบฐานขอมูล 

4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในสายงานท่ีเกี่ยวของครอบคลุมทุกตำแหนง 

 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด (Threats : T) 
1. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนที่ตอง

ประสานกันจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ ์
2. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานที่ตองอาศัยจิตสำนึกเก่ียวกับการใชดุลพินิจสวนบุคคล                  

จึงเปนงานที่คอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก 
3. การแกไขปญหาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจาก

หลายสวนที่ตองประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
4. ระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลในหลายงาน เชน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ 
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4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 
จุดแขง็  (Strength : S) 

1. ประชาชนมีความตองการใหผูนำ ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในดาน               
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ประกอบกับผูบริหารทองถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

2. มีที่สาธารณะที่สามารถใชเปนแหลงเรียนรูเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

จุดออน (Weaknesses : W) 
1. ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสัดสวน               

ที่นอย 
2. การจัดตั้งเครือขายในระดับหมูบานทำไดไมทั่วถึง 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
โอกาส (Opportunity : O) 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่จังหวัดให
ความสำคัญ และไดกำหนดไวเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด 

2. กระแสสังคมใหความสำคัญเรื่องสิ่งแวดลอม 
 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด (Threats : T) 
1. การใหความรูแกประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขาดความตอเนื่องทั้ง

จากภาครัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของดานสิ่งแวดลอม 
 

3. นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
3.1 นโยบายดานการบริหาร 

1. กระจายอำนาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซึ่งเปนผูบังคบับัญชาในระดับตน  
2. มีการกำหนดแผลกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และทิศทางท่ีวางไว  
3. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว  
4. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมีความคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด  
5. มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมคณะกรรมการกองเพ่ือรับทราบปญหา/อุปสรรคและปรับปรุง

แกไขอยางตอเนื่อง  
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3.2 นโยบายดานอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง  
1. การบริหารกาลังคนใหสอดคลองกับความจาเปนตามพันธกิจ  
2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกาลังคน  
3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกาลังคน  
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกาลังคน 
  

3.3 นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู  
1. สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการความรู  
2. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรที่เอ้ือตอการแบงปนและถายทอดความรูระหวางบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง  
3. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตางๆ ขององคกรและ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

3.4 นโยบายดานภาระงาน  
1. มีการกำหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอยางชัดเจน  
2. มีการจัดทาคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน  
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทาความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ำเสมอโดยทุกงานจะตองมีการประชุม

บุคลากรภายในเพ่ือเปนการรายงานผลการดาเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระงานประจาทุกเดือน  
 

3.5 นโยบายดานระบบสารสนเทศ  
1. ใหทุกงานในกองใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน  
2. ใหทุกงานจัดทาฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการเชื่อมโยง

ขอมูลเพื่อใชรวมกัน  
3. ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 
  

3.6 นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร  
1. มีการประชุมหัวหนางานกับผูอานวยการกองเพ่ือเปนการรายงานผลติดตาม และรวมแกไขปญหาอุปสรรค 

ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจา  
2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมกัน  
3. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม  
4. สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  
5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทางาน เพ่ือบุคลากรพัฒนาทักษาและความ

ชำนาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
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3.7 นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1. มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องดวย

การสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร  
2. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  
3. มีการติดตามประเมนิผลการพัฒนาบุคลากรทั้งดานทักษะวิชาการและการรอบรูและนาผลมาเปนแนวในการ

ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 

3.8 นโยบายดานการเงินและงบประมาณ  
1. มีการจัดทาแผนการใชเงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ

สอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจาป  
2. มีการจัดทาสรุปรายงานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจาเดือนเวียนให

บุคลากรไดทราบทุกเดือน  
3. มีการนาเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหการดาเนินงานเปนไประบบการบริหารและจัดการตาม

ระบบบัญชีมาใช  
4. มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
  

3.9 นโยบายดานการทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
1. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทานุบำรุงศลิปวัฒนธรรมของทองถ่ิน  
2. จัดทาแผนกิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทานุบำรุงศลิปวัฒนธรรม  
3. ดาเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่นาไปสูการ

สรางสรรค รวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  


