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ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ฉบับนี้จัดท า

ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา ให้มีความสอดคล้องกับแผน
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นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   

ส่วนที่ ๑  บททั่วไป 

  ๑.๑  วิสัยทัศน ์

  ๑.๒  พันธกิจ  



 

  ๑.๓  เป้าหมายหลัก  

ส่วนที่ ๒  สถานภาพและสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลตาเบา 

  ๒.๑  ข้อมูลทั่วไป  

  ๒.๒  โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

  ๒.๓  สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒.๔  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (จุดแข็ง  จุดอ่อน) 

  ๒.๕  สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส  ภัยคุกคาม) 

ส่วนที่ ๓  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

  ๓.๑  นโยบายด้านการบริหาร 

  ๓.๒  นโยบายด้านอัตราก าลังคนและการบริหาร

อัตราก าลัง 

  ๓.๓  นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการองค์ความรู ้

  ๓.๔  นโยบายด้านภาระงาน 

  ๓.๕  นโยบายด้านระบบสารสนเทศ  

  ๓.๖  นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

  ๓.๗ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  ๓.๘ นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 

  ๓.๙ นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 



 

 

ส่วนที่ ๑  บททั่วไป 

 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วย

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อให้การด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเบาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ

บรรลุพันธกิจตามที่ก าหนดไว ้
 

๑.๑  วิสัยทัศน์  (Vission) 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา  เพื่อ

การพัฒนาต าบลตาเบาสู่การเป็น  “สังคมแห่งการเรียนรู้  ชุมชนมีความ

พร้อมบนรากฐานวัฒนธรรมอันดีงานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน” 
 

๑.๒  พันธกิจ  (Msison) 

  ๑. วางแผนการจัดท ากรอบนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน 

จัดท าและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม

กับสภาพของท้องถิ่น 

  ๒. วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังเพื่อเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการวางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่น โดยน าเทคโนโลยีและ

การส่ือสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

  ๓. วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินพันธกิจ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา 

  ๔. วิเคราะห์และจัดท างบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงิน

รายได้  ตลอดจนติดตามและประเมินผลการงบประมาณของหน่วยงาน 

  ๕. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสาธารณชน 

   



 

๑.๓  เป้าหมายหลัก 

  ๑. เพื่อด าเนินการส ารวจ ข้อมูลสภาพทั่วไป โครงสร้างพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การเมือง  การบริหาร 

การประเมินผลท้องถิ่น  เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท านโยบายและกล

ยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  ๒. เพื่อให้มีการวางแผนการใช้นโยบายและกลยุทธ์ในการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยพิจารณาวางมาตรการ และกล

ยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบลและแผนปฏิบัติการขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 

๒ 

 

  ๓. เพื่อให้มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร 

  ๔. เพื่อให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลตาเบาต้ังอยู่ทีบ่า้นหนองจอก  หมูท่ี ่11 ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์  อยู่ห่างจากอ าเภอปราสาทมาทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร    ตามถนนสายโชคชัย- เดชอุดม 
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 144-145 เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด  
 ทิศเหนือ จดต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศใต้ จดต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศตะวันออก จดต าบลโคกยาง ต าบลกันตวจระมวล   อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศตะวันตก จดต าบลกันแอน ต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
 

แผนที่ ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร ์
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  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นกินปน
ทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบโล่ง ใช้เป็นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย  โดยมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ห้วยเสนง    
 
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมาสุม มี 3 ฤดู คือ  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม                  
ฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม -  ตุลาคม   ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์   
 
  1.4 ลักษณะของดิน 
  ต าบลตาเบาเนื้อที่มีพื้นที่ทั้งหมด  72.327  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  117,276.85  ไร่   โดย
สภาพดิน หรือ ลักษณะดิน เป็นลักษณะดินร่วนปนทราย 
 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   จ านวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง  67 แห่ง  
   จ านวนคลองชลประทาน   1 แห่ง  
   จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ 71 แห่ง  
   จ านวนบ่อน้ าตื้นสาธารณะ  2 แห่ง  
   จ านวนถังเก็บน้ าฝน  100    แห่ง  



 

 
   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม ้

  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมแต่อย่างใด 
  สิ่งแวดล้อม  
  -  ปริมาณน้ าเสียยังไม่สามารถวัดปริมาณได้แน่นอนเนื่องไม่มีการก าจัดน้ าเสียที่เป็นระบบ 

 -  ปริมาณขยะเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาเบายังไม่มีการเก็บขยะที่เป็นระบบและไม่มีพื้นที่ 
          ส าหรบัก าจดัขยะโดยการก าจดัขยะประชาชนใช้วิธีฝงักลบ  เผาท าลายและมบีางสว่นมกีารน ากลบัมาใช้
ใหม่ 
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    2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 
         2.1 เขตการปกครอง 
    โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตาเบาอยู่ห่างจากอ าเภอปราสาทมาทางทิศตะวันออกประมาณ  10 
กิโลเมตร    มีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน  ดังนี ้
 

  หมู่ที่ หมู่บ้าน ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 บ้านโชค นายบุญเลี่ยม  นะรัตน์รัมย ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านตาเบา นายสมจิตร์   คิดนุนาม ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านตาเตียว นายสุทิตย์     ธานีพูน ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านสวาย นายเสาะ  มีบุตรด ี ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านปันรัว นายทานี  สินสร้าง ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านกันตาลหาร นายเฉลิม คิดดีจริง ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านกระเพอโร นายเจริญสุข เซ่นชาย ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านโคกจราบ นางส าราญ  สัญจรดี ผู้ใหญ่บ้าน 
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3.  ประชากร 
     จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชาชนจากข้อมูลส านักทะเบียนอ าเภอปราสาทประจ าปี  
2560  เมื่อเดือน เมษายน   (ข้อมูลที่อยู่จริง)  พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น   9,079  คน จ าแนกเป็นชาย  4,466 คน 
หญิง 4,613 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 164 และมีจ านวน ครัวเรือนทั้งสิ้น 2,378 ครัวเรือน   
 

จ านวนครัวเรือน (ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอปราสาท / เดือน มีนาคม /2560) 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
ปี 2560 ปี 2560 

  จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนครัวเรือน  ชาย หญิง รวม 
     

1 บ้านโชค 178 183 349 346 695 
2 บ้านตาเบา 122 127 189 233 422 
3 บ้านตาเตียว 112 117 203 239 442 
4 บ้านสวาย  104 110 221 234 455 
5 บ้านปันรัว  153 160 304 316 620 
6 บ้านกันตาลหาร 190 198 402 390 792 
7 บ้านกระเพอโร                96 103 223 220 443 

9 บ้านภูมิสตึง นายนัง  ชูช่ืนบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 
10 บ้านละเบิก นายเสือย  พอกสนิท ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านหนองจอก นายกิตติศักดิ์ ทองหาว ผู้ใหญ่บ้าน 
12 บ้านขวาว นายปวน  ใยแดง ผู้ใหญ่บ้าน 
13 บ้านปะปูล นายเชิดสักดิ์  ปลายแก่น ผู้ใหญ่บ้าน 
14 บ้านล าพุก นางเกศิณี  เพลินพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน 
15 บ้านบุเจก นางสมบูรณ์ เลี่ยมดี ผู้ใหญ่บ้าน 
16 บ้านสวายจู นายเดือน คิดดดีจริง ผู้ใหญ่บ้าน 
17 บ้านโคกเวง นายสุรเชษฐ์   รัตนวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 
18 บ้านปอยจุม นายมีศักดิ์ คิดดีจริง ผู้ใหญ่บ้าน 
19 บ้านจบก นายพานี  น่าชม ก านันต าบลตาเบา 



 

8 บ้านโคกจราบ 115 117 210 186 396 
9 บ้านภูมิสตึง 50 51 108 111 219 

10 บ้านละเบิก 114 115 240 274 514 
11 บ้านหนองจอก 171 184 339 352 691 
12 บ้านขวาว 110 114 217 213 430 
13 บ้านปะปูล 107 116 229 214 443 
14 บ้านล าพุก 239 256 450 473 923 
15 บ้านบุเจก 91 96 160 169 329 
16 บ้านสวายจู                     108 111 216 236 452 
17 บ้านโคกเวง 108 115 212 208 420 
18 บ้านปอยจุม 60 61 112 128 240 
19 บ้านจบก 43 44 82 71 153 

รวมท้ังสิ้น 2,271 2,378 4,466 4,613 9,079 
 
 จ านวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ จากข้อมูลส านักทะเบียนอ าเภอปราสาท  ( ณ  เดือน  เมษายน 2560) 

 

๖ 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชาชน 
 



 

 

ตารางแผนภูมิแสดงอัตราร้อยละของประชากรจ าแนกตามช่วงอาย 
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4. สภาพทางสังคม 
       4.1   การศึกษา 
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ชาย
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ช่วงอายุ 
ปี พ.ศ.  2560 

รวม เพศชาย เพศหญิง 

น้อยกว่า 1 ปี 52 49 101 

1 ปี – 5 ป ี 277 306 583 

3 ปี – 5 ป ี 170 182 352 

6 ปี – 11 ป ี 325 338 663 

12 ปี -14 ป ี 209 189 398 

15 ปี -17 ป ี 211 183 394 

18 – 49 ป ี 2,291 2,255 4,546 

50 ปี – 60 ป ี 576 630 1,206 

มากกว่า 60 ป ี 555 706 1,261 



 

  ในเขตพื้นที่ต าบลตาเบา มีสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
จ านวนทั้งสิ้น   6  แห่งประกอบด้วย 
  ระดับประถมศึกษา จ านวน 6 แห่ง แยกเป็น 
   -  โรงเรียนบ้านโชค  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโชค 
   -  โรงเรียนบ้านตาเบา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก 
   -  โรงเรียนบ้านตาเตียว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตาเตียว 
   -  โรงเรียนบ้านสวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสวาย  
   -  โรงเรียนบ้านตะคร้อ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านปันรัว 
   -  โรงเรียนบ้านล าพุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านล าพุก  
  ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง แยกเป็น 
   -  โรงเรียนตาเบาวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านละเบิก 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา  จ านวนทั้งสิ้น  3  แห่ง  ประกอบด้วย 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านภูมิสตึง                                       
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะปูล   ตั้งอยู่หมู่ที่ 13  บ้านปะปูล 
        4.2   สาธารณสุข 
 ในเขตพื้นที่ต าบลตาเบา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขประจ าต าบล ประกอบด้วย 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาเบา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 17  บ้านโคกเวง  
   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  จ านวน  19  หมู่บ้าน 
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลตาเบา  
 4.3 อาชญากรรม/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- อาสาสมัครกู้ชีพ  จ านวน  6  คน 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จ านวน       นาย 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 

- โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต าบล 
ตาเบา  ให้ดีข้ึน  ในด้านการสังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก  สตรี   คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 

 

๘ 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 



 

ถนน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา  มีการคมนาคมทางบก  ซึ่งมีถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม  จ านวน  
1  สายคือ  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24  สายโชคชัย-เดชอุดม  นอกจากนั้นก็มีเส้นทางเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาเบาส่วนใหญ่เป็นถนนดินและหินคลุก  การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะ
ในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะถนนไม่ได้มาตรฐาน 
 
          สะพาน จ านวนสะพานคอนกรีต     3 แห่ง  
  5.2 การไฟฟ้า 
  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้        1,797 ครัวเรือน  
  จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้            55 ครัวเรือน  
  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ครัวเรือน  
  จ านวนไฟฟ้าสาธารณะ           104 จุด  
 
  5.3  การประปา   

  จ านวนประปาหมู่บ้าน    13 แห่ง  
 

 5.4  โทรศัพท์ 
  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ    15 แห่ง  
  จ านวนสถานที่บริการอินเตอร์เน็ต          1 แห่ง  
  จ านวนหอกระจายข่าว   19 แห่ง  

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

      6.1  การเกษตร 
 ประชากรในพื้นที่ต าบลตาเบา ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท า
นาเป็นอาชีพหลัก  โดยน าผลผลิตทางการเกษตร  (ข้าว) โดยเฉพาะข้าวหอมมะลนิ าไปจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคน
กลาง  
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
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      7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านและชุมชน 



 

 
ต าบลตาเบามีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน  จ านวนครัวเรือน จ านวน
ประชาชน 

1 บ้านโชค นายบุญเลี่ยม  นะรัตน์รัมย ์ 183 695 
2 บ้านตาเบา นายสมจิตร์   คิดนุนาม 127 422 
3 บ้านตาเตียว นายช านาญ   ด าเนินนาม 117 442 
4 บ้านสวาย นายเสาะ  มีบุตรด ี 110 455 
5 บ้านปันรัว นายทานี  สินสร้าง 160 620 
6 บ้านกันตาลหาร นายเฉลิม คิดดีจริง 198 792 
7 บ้านกระเพอโร นายเจริญสุข เซ่นชาย 103 443 
8 บ้านโคกจราบ นางส าราญ  สัญจรดี 117 396 
9 บ้านภูมิสตึง นายนัง  ชูช่ืนบุญ 51 219 

10 บ้านละเบิก นายเสือย  พอกสนิท 115 514 
11 บ้านหนองจอก นายกิตติศักดิ์ ทองหาว 184 691 
12 บ้านขวาว นายปวน  ใยแดง 114 430 
13 บ้านปะปูล นายเชิดสักดิ์  ปลายแก่น 116 443 
14 บ้านล าพุก นางเกศิณี  เพลินพร้อม 256 923 
15 บ้านบุเจก นางสมบูรณ์ เลี่ยมดี 96 329 
16 บ้านสวายจ ู นายเดือน คิดดดีจริง 111 452 
17 บ้านโคกเวง นายสุรเชษฐ์   รัตนวรรณ 115 420 
18 บ้านปอยจุม นายมีศักดิ์ คิดดีจริง 61 240 
19 บ้านจบก นายพานี  น่าชม 44 153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
           7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 



 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เน้ือท่ี (ไร่) หมายเหตุ 

1 บ้านโชค 5,347.06  
2 บ้านตาเบา 6,635.10  
3 บ้านตาเตียว 3,936.63  
4 บ้านสวาย 7,494.46  
5 บ้านปันรัว 7,738.92  
6 บ้านกันตาลหาร 4,280.48  
7 บ้านกระเพอโร 7,476.08  
8 บ้านโคกจราบ 8,917.16  
9 บ้านภูมิสตึง 2,343.92  

10 บ้านละเบิก 4,495.46  
11 บ้านหนองจอก 6,820.59  
12 บ้านขวาว 7,328.62  
13 บ้านปะปูล 13,133.87  
14 บ้านล าพุก 10,229.06  
15 บ้านบุเจก 6,703.56  
16 บ้านสวายจ ู 3,194.25  
17 บ้านโคกเวง 2,721.35  
18 บ้านปอยจุม 5,771.55  
19 บ้านจบก 2,708.73  

 
 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  จ านวนล าห้วย/หนอง/คลอง/บึง    37  แห่ง 
 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
      8.1 การนับถือศาสนา 
            ประชาชนสว่นใหญใ่นเขตต าบลตาเบานับถือศาสนาพุทธ 
   วัด จ านวน  5 แห่ง  แยกเป็น  
   -  วัดอัมรินทราราม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตาเตียว  
   -  วัดตาเบา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก  
   -  วัดกันตาลหาร   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านกันตาลหาร  

๑๑ 
 
   -  วัดศีลาธรรมาราม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านละเบิก  



 

   -  วัดสหธรรม    ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโคกจราบ  
 
         8.2 ประเพณีและงานประจ าปี   
                      ได้มกีารสง่เสรมิสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมของต าบล โดยสนับสนุนงบประมาณ งานด้าน    
           ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถ่ินเพ่ือสบืทอดและอนุรกัษ์ เช่น โครงการอนุรกัษ์สบืสานประเพณีวัฒนธรรม 
            ทอ้งถ่ินประจ า   เปน็ต้น 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  - ด้านสมุนไพร /ด้านนวดแผนไทย/ปราญช์ชาวบ้าน  
    ภาษาท้องถ่ิน คือ เขมรสุรินทร์  
 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  - ผ้าไหมพ้ืนเมือง  
  - ผลิตภัณฑ์การแปรรูปทางการเกษตร เช่น เห็ดทอด  กล้วยทอด 
 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
        9.1   น้ า 
             แหลง่น้ า องค์การบรหิารสว่นต าบลตาเบามแีหลง่น้ าใช้ในการอุปดภค บรโิภค ดังน้ี  

จ านวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง   37  แห่ง  
จ านวนคลองชลประทาน    1  แห่ง  
จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ   267  แห่ง  
จ านวนบ่อน้ าตื้นสาธารณะ   39  แห่ง  
จ านวนถังเก็บน้ าฝน    37  แห่ง 

9.2 ป่าไม้ 
           เน่ืองจากพ้ืนทีใ่นต าบลตาเบาสว่นใหญใ่ช้ในการ ท าการเกษตร  ท านา จงึท าใหไ้มม่ทีรพัยากรปา่     

ไม้ที่ส าคัญ  แต่ก็มีบ้าง  เช่น ป่าสาธารณะ  ทีหมู่บ้านได้มีการอนุรักษ์ไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
กระบวนการบริหารงานบุคคล 



 

 ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  ๑) สมาชิกสภา อบต.  จ านวน  ๓๖  คน  
  ๒) จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างปัจจุบัน  มีจ านวน  ๓๙ คน และส่วน
ราชการ/กอง  จ านวน ๔  ส่วนดังนี ้
 ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา   มีคนครองจ านวน  ๑ ๘  คน     ว่าง ๑  คน 

๑.นายจักิรนทร์คนึงเพียร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.) 
  ๒.นายวิเศษ  สุดใสดี  หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)  
  ๓.นางสาวจุฬา  สว่างภพ  นักพัฒนาชุมชน  
  ๔.นางธนิตา พรหมพิทักษ์  นักทรัพยากรบุคคล  
  ๕. พันจ่าอากาศโทธีระวัฒน์ เดชกุญชร นักวิเคราะห์นโยบายและแ ผน 

  ๖. นายธัชพล   ศรีทอง  นิติกร 

  ๗. นางสาวเขมิกา สร่ายหอม เจ้าพนักงานธุรการ  

  ๘.       ว่าง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

  ๙. นายทองดี  คงสืบเสาะ  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

  ๑๐. นายนิพนธ์  คิดนุนาม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 

  ๑๑. นางถวัลรัตน์ กุลวัฒนาพานิช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

  ๑๒. นายบุญน า  เทือกทา  พนักงานขับรถยนต ์

  ๑๓. นางสาววรรณีมัทธุรี คนงานทั่วไป  

  ๑๔. นายสวด  สอนดี  นักการภารโรง 

  ๑๕. นายประโยชน์  ใจดีจริง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ) 

  ๑๖. นายฤทธิศร  แก่นสุข  คนงานทั่วไป (พนักงาน

ดับเพลิง) 

  ๑๗. นายประภัย  ยังกล้า  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่

ป้องกันฯ) 

  ๑๘. นายวิภพ   น่าชม  คนงานทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) 

ต าแหน่งในกองคลัง มีคนครอง   ๖ คน       ว่าง ๒ คน  

  ๑. ว่าง                               ผู้อ านวยการกองคลัง (นัก

บริหารงานคลัง) 



 

๒. นางสาวินี  ไชยา  นักวิชาการเงินและบัญชี 

๓. นางเอมอร บุตโสภา  เจ้าพนักงานพัสด ุ

๔.  ว่าง    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

๕. นางบุญต่อ  สุดยอดสุข  นักวิชาการคลัง 

(ลูกจ้างประจ า) 

๑๓ 

 

๖. นางสาวปนัดดา  บินรวดเร็ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  

๗. นางสาวแสงจันทร์  หฤทัยถาวร ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

จัดเก็บรายได ้

๘. นางกัลยกร  ศรกล้า  คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บ

รายได้) 
 

 ต าแหน่งในกองช่าง               จ านวน  ๕คน 

  ๑. นายปฐมพร  เลี่ยมดี  ผู้อ านวยการกองช่าง (นัก

บริหารงานช่าง) 

  ๒. นายสุรเชษฐ สัญจรดี  นายช่างโยธา 

  ๓.         ว่าง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

  ๔. นายปิยะพงษ์  เลี่ยมดี  คนงานทั่วไป (งานโยธา) 

  ๕. นายทวีศักดิ์  มีบุตรดี  คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) 
 

 ต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสน าและวัฒนธรรม  มีคนครอง   ๑๒  

คน     

  ๑.นางยรรยง  ไชยา  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นัก

บริหารงานการศึกษา) 

  ๒.นายประภูศักดิ์   ทรงนวน นักวิชาการศึกษา 

  ๓. นางมาฆะศิริยานศิริ  ครู  

  ๔. นางอชิรญาณ์ อย่าเสียสัตย์ ครู  

  ๕. นางสาวสิรภัทรพิมพ์ ธานีพูน ครู  

  ๖. นางไอยเรศ  เที่ยงทัศน์ ครู  



 

  ๗. นายไพโรจน์  โสรบุตร  ครูผู้ดูแลเด็ก  

  ๘. นางเพ็ญพรรณ ทรงสีสด ครูผู้ดูแลเด็ก 

  ๙. นางสาวสุปรานีย น่าชม ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 

  ๑๐. นางสาววิจิตรา ลัทธิวาจา ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  

  ๑๑. นางสาวอรวรรณรัตนวรรณ ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  

  ๑๒. นายชวลิต  ติราวรัมย์ ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 
 

 ๓)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

  ประถมศึกษา   จ านวน  ๔ คน  

  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จ านวน  ๗ คน  

  ปริญญาตรี   จ านวน  ๒๒ คน  

  ปริญญาโท   จ านวน  ๖ คน  

๑๔ 

 

 ๔) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๕) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เป็นจ านวน     

    รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  

  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให ้

  เงินอุดหนุนรัฐบาล 
 

๑.๒ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  (Autherity) 

  ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  (รวมแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖)  และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้ึนใช้บังคับ  เพื่อให้สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ซึ่งก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ส าคัญ ดังนี ้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

   (๒) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ  
   (๓) การสาธารณูปการ  



 

   (๔) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
   (๕) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  
  ๒ . ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (๑) การจัดการศึกษา  
   (๒) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
   (๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  

(๔) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ า 

  ๓ . ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   (๒) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
   (๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
   (๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๑๕ 
 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที ่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

   (๑) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
   (๒) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
   (๓) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน  
   (๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  

๕. ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 

(๑) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆ  
   (๓) การจัดต้ังและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  
   (๔) การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
   (๒) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
   (๓) การจัดการศึกษา  
   (๔) การส่งเสริมการกีฬา  



 

๗.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   (๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
   (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน  
   (๓) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร 
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร 

 
  
 

๑๖ 
 
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - สภาพด้านบุคลากร 

  - สภาพด้านระบบเครือข่าย 

  - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 

 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

ส านกัปลดั กองช่าง กองการศกึษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 

กองคลงั 



 

วิเคราะห์ จุดแข็ง ( Strength = s )  และจุดอ่อน ( Weakness = W ) ภายใน ภายนอก
องค์กร 
 

1.  ด้านปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 จุดแข็ง ( Strength = s )   

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ ต่อภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
พื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
จุดอ่อน ( Weakness = W ) 

1. การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
2.ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ 
3. ไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยและระบบน้ าเสีย 
4. ความผันผวนในราคาผลผลิตทางการเกษตร 
 

๑๗ 
 

โอกาส   ( Opportunity = O ) 
  1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถ่ิน 
  2. ระบบเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของรัฐ 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด   ( Threat = T ) 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้า 
  2. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  ( Streng = s ) 
 ๑.  มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 

  2. งบประมาณต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
  3. เทคนิคการท างาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 
 

จุดอ่อน  ( Weakness = W ) 
  1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
  2.  เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
  3. ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากินปัญหาความยากจน หนี้สิน มากมาย 
  4. ประชาชนมีรายได้ต่ าแต่ค่าครองชีพสูง 

โอกาส   ( Opportunity = O ) 



 

  1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
  2. มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  3.  หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด   ( Threat = T ) 
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ  

ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าใน 

การท างาน  
   3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล  
ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
   4. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ า 
 
 

๑๘ 
 
3.  ด้านสังคม 

จุดแข็ง  ( Streng = s ) 
  1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
สังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
  2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  3. การบริหารแบบบูรณาการท าให้เกิดการประสานงาน บูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก
ข้ึน 
  4. รัฐบาลมีนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้ าผู้สูงอายุ แห่เทียน
เข้าพรรษา งานประเพณีประจ าปี   ฯลฯ 
  6. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอยู่ในเขตพื้นที ่
  7. มีโรงเรียนระดับประถม มัธยม ขยายโอกาส 
  8. รัฐบาลมีนโยบายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
  9. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน 
 

 จุดอ่อน   ( Weakness = W ) 
  1. เยาวชนได้รับการศึกษาน้อย  
  2. ปัญหาการว่างงาน ความยากจน ท าให้เกิดหนี้สินและเป็นหนี้ในที่สุด 
  3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมีน้อย มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัด 



 

  4. ชุมชนขาดความเข้มแข็งขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด   ( Threat = T ) 
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ  

ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าใน
การท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

 
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถ่ินและวิถีชีวิตของ 

ประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 
4. ประชาชนได้รับการศึกษาน้อย ท าให้เกิดปัญหาการว่างงาน ขาดการปราบปรามยาเสพติดที ่

ก าลังคุกคามอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  5. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน จึงจะะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

๑๙ 
 

 

โอกาส    ( Opportunity = O ) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที ่

รัฐบาลส่งเสริม 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โอกาสที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 

3. อบต.มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในต าบลได้โดยใช้ 
กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและต าบล 

4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง   ( Streng = s ) 

1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุน 
แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง 

2.ผู้บริหารท้องถ่ินมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 
3.  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนให้ความส าคัญในการก ากับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
4. ผู้น าชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และสัตว์ป่าที่หายากควรแก่การอนุรักษ์  

 

จุดอ่อน    ( Weakness = W ) 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 



 

2. บุคลากรมีจ านวนน้อยและไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์ในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
3. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธ์ุ 
4.  ขาดบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการเก็บขยะมูลฝอย 

 

โอกาส    ( Opportunity = O ) 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
  2. ตามนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดให้ความส าคัญในเรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
  3. มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่ป่าทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม มีสวนสาธารณะให้
ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ 
 
 

๒๐ 
 
 4.  รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร งบประมาณ การ
ตัดสินใจในการพัฒนาด้วยตนเอง การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอื่นมาให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการแทน 
 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด    ( Threat = T ) 
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความ 

ต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ประชาชนให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย 
4. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านในการขับเคลื่อน 
5.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

5.  ด้านการเมืองและการบริหาร 

จุดแข็ง   (Streng = s ) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น าผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน 

การเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
2.บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตาเบามีบุคลากรและอัตราก าลังจ านวนและคุณวุฒิอยู่ใน 

ระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลตาเบาค่อนข้างมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถ 



 

ในเกณฑ์ดีสามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือในการของ
ราชการได ้
 

จุดอ่อน   ( Weakness = W ) 
1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถ่ิน 
3.  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

 

โอกาส   ( Opportunity = O ) 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
  2.  การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถ่ินจะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีศักยภาพมากข้ึนและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 
 
 

๒๑ 
 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด    ( Threat = T ) 
  1.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วน าไปสู่ปัญหาทางสังคมเนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 
  3.  ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการบริหารส่วนต าบล ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

ส่วนที่ ๓  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๓.๑  นโยบายด้านการบริหาร 

 ๑.กระจายอ านาจไปสู่ผู้ บริหารระดับหัวหน้างาน   ซึ่งเป็น

ผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 

 ๒. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้

เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว ้

 ๓ . มีการจัดท าแผนปฎิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่ก าหนดไว ้



 

 ๔. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง 

และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๕. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการกอง/

ส่วน เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

๓.๒  นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

 ๑. การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 

 ๒. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 

 ๓. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 

 ๔. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 

๓.๓  นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

 ๑. สร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการ

และคุณค่าของการจัดการความรู ้

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปัน 

และถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลกรอย่างต่อเนื่อง 

 ๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้  เพื่อให้บุคลากร

สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒๒ 

 

๓.๔  นโยบายด้านภาระงาน 

 ๑. มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 

 ๒. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 

 ๓. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกัน

อย่างสม่ าเสมอ   โดยทุกงานจะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็น

การรายงานผลการด าเนินงาน  การแก้ไขปัญหา อุปสรรค และปรับปรุง

ภาระงานประจ าทุกเดือน 

๓.๕  นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 

 ๑. ให้ทุกงานในกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมู ล

เดียวกัน 



 

 ๒. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของ

งานนั้น ๆ และหาแนวทางในการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 

 ๓. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่าง

สม่ าเสมอ 

๓.๖  นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

 ๑. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกอง เพื่อเป็นการรายงาน

ผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อ

การบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 

 ๒. ทุกงานมีการประชุมงาน  เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน  

 ๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 ๔. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพย ากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวน การ

ท างาน  เพื่อบุคลากรพัฒนาทักษะ และความช านาญในการปฏิบัติงานให้

บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีศักยภาพ

ในการพัฒนาตนเอง 

๓.๗  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ๑. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุค คลเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับ

การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

 ๒. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

 ๓. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการ

และการรอบรู้ และน าผลมาเป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้

มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 

๒๓ 

 



 

๓.๘  นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 

 ๑. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

เงินรายได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง  

และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

 ๒. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณ

แผ่นดินและเงินรายได้ประจ าเดือนเวียนให้บุคลากรได้ทราบทุกเดือน 

 ๓. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามระบบการบริหารและจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 

 ๔. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงาน

ด้วยความโปร่งใส 

๓.๙  นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 ๒. จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับ

แผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ๓. ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 


