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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
สถานทีต่ ิดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และ
หน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อในฐานะของหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจ
หน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ และวิ ธี ก ารด าเนิ น งาน สถานที่ ติ ด ต่ อ เพื่ อ ขอรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารขององค์ ก ารบริ หาร
ส่วนตาบลโนนค้อ ตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน อานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนค้อ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนค้ อ มี โ ครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก รในการด าเนิ น งาน
ดังต่อไปนี้
๒.๑ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนค้อ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จานวน ๓๖ คน โดยมีประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ จานวน ๑ คน และรองประธานสภา จานวน ๑ คน ซึ่งนายอาเภอ
โนนคูณแต่งตัง้ จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนค้อ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
๒.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ จานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
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(๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริห ารส่ว นตาบลให้ เป็น ไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) แต่งตั้ง และถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
(๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๓ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ จานวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ ง
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ ซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ มีหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ ตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมอบหมาย
๒.๔ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ จานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการ
แต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
มีหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อมอบหมาย
๒.๕ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(๑) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รับผิดชอบงานด้าน
(1.1) ด้านงานบริหารงานทั่วไป
(๑.๑.๑) งานบริหารทั่วไป
(๑.๑.๒) งานสารบรรณ
(๑.๑.๓) งานสิทธิและสวัสดิการ
(๑.๑.๔) งานการเจ้าหน้าที่
(๑.๑.๕) งานการสาธารณสุข
(๑.๑.๖) งานควบคุมภายใน
(๑.๑.๗) งานกิจการสภา
(๑.๑.๘) งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
(๑.๑.๙) งานการประชุม
(๑.๑.๑๐) งานอานวยการและประสานงาน
(๑.๑.๑๑) งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
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(๑.๑.๑๒) งานรัฐพิธี
(๑.๑.๑๓) งานควบคุมคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
(๑.๑.๑๔) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑.๑.๑๕) งานพิธีการและการประชาสัมพันธ์
(๑.๑.๑๖) งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
(๑.๑.๑๗) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(๑.๑.๑๘) งานสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
(๑.๒) ด้านงานนโยบายและแผน
(๑.๒.๑) งานงบประมาณ
(๑.๒.๒) งานวิชาการ
(๑.๒.๓) ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
(๑.๒.๔) งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์
(๑.๓) ด้านงานกฎหมายและคดี
(๑.๓.๑) งานกฎหมายและคดี
(๑.๓.๒) งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
(๑.๓.๓) งานข้อบัญญัติและระเบียบ
(๑.๓.๔) งานนิติกรรมสัญญา
(๑.๓.๕) งานระเบียบการคลัง
(๑.๔) ด้านงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
(๑.๔.๑) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
(๑.๔.๒) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
(๑.๔.๓) งานสังคมสงเคราะห์
(๑.๔.๔) งานประชาสงเคราะห์
(๑.๕) ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑.๕.๑) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(๑.๕.๒) งานอานวยการ
(๑.๕.๓) งานป้องกัน
(๑.๕.๔) งานช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทา
(๑.๕.๕) งานดับเพลิงและกู้ภัย
(๒) กองคลัง รับผิดชอบงานด้าน
(๒.๑) งานการเงินและบัญชี
(๒.๑.๑) งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
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(๒.๑.๒) งานจัดทาฎีกา เบิกจ่ายเงิน
(๒.๑.๓) งานเก็บรักษาเงิน
(๒.๑.๔) งานทะเบียนและการคุมการเบิกจ่ายเงิน
(๒.๑.๕) งานงบการเงินและงบทดลอง
(๒.๑.๖) งานแสดงฐานะทางการเงิน
(๒.๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(๒.2.๑) งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
(๒.2.๒) งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
(๒.2.๓) งานพัฒนารายได้
(๒.2.๔) งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
(๒.๓) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(๒.๓.๑) งานการดาเนินการตรวจสอบพัสดุ
(๒.๓.๒) งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
(๒.๓.๓) งานการจัดทาระเบียบควบคุมพัสดุ
(๓) กองช่าง รับผิดชอบงานด้าน
(๓.๑) งานแบบแผนและก่อสร้าง
(๓.๒) งานออกแบบและควบคุมอาคาร
(๓.๓) งานประสานสาธารณูปโภค
(๓.๔) งานผังเมือง
(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๔.๑) งานบริหารการศึกษา
(๔.๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๔.๓) งานการศึกษาปฐมวัย
(๔.๔) งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๔.๕) งานแผนและวิชาการ
3. สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
๓.๑ หน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น
(9) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ท างราชการมอบหมายโดยจั ด สรรงบประมาณหรื อ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร
๓.๒ หน้ า ที่ อ าจจั ด ท ากิ จ การในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
๓.๓ อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(3) การสาธารณูปการ
(4) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(5) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
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(6) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(7) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(8) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(9) การส่งเสริมกีฬา
(10) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(12) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(13) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(14) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(15) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(16) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
(17) การผังเมือง
(18) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(19) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(20) การควบคุมอาคาร
(21) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(22) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลโนนค้ อ นั้น เป็ น การสร้า งความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนค้อจะสมบูรณ์ได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนัก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
ยังได้เน้ น ให้ คนเป็น ศูน ย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้ นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ การบริห ารส่ วนตาบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น
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ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลใช้เ ทคนิ ค SWOT เข้ า มาช่วย ทั้ ง นี้ เ พื่ อให้ท ราบว่าองค์การบริห าร
ส่ ว นต าบล มี อ านาจหน้ า ที่ ที่ จ ะเข้ า ไปด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญหาในเขตพื้ น ที่ ใ ห้ ต รงกับ ความต้อ งการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจ
ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปั ญ หา โดยสามารถก าหนดแบ่ ง ภารกิ จ ได้ เ ป็ น ๖ ด้ า น ซึ่ ง ภารกิ จ ดั ง กล่ า วถู ก ก าหนดอยู่ ใ น
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.1 การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และก่อสร้างอาคาร
สถานที่เพื่อรองรับการบริการของประชาชน
1.2 การพัฒนาระบบระบายน้า
1.3 การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
1.4 การพัฒนาสถานที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน
1.5 การพัฒ นาระบบการผลิต การจาหน่ายน้าประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน
2. การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
2.2 ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
2.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุขของชุมชน
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2.5 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 ส่งเสริมการทาการเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย
2.7 รณรงค์ ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
2.8 สนับสนุนและส่งเสริม การสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและ
การฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์ความรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
3. การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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3.1 ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการเมือง การปกครอง การบริหาร แก่ประชาชน
3.3 ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.5 ส่งเสริมการรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมในการให้บริการ
ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
4.3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจัดการแบบร่วมมือกัน
4.4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนามุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ
4.5 ปรับปรุง พัฒนา สถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารราชการและการบริการประชาชนให้ทันสมัย
5. การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 ขยายโอกาสให้ประชาชนเพิ่มพูนความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้
5.2 ส่งเสริมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการ และการบริห าร
แบบร่วมมือกัน
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่น
5.4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
5.5 ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาให้ทันสมัย
5.6 ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างคนดี คนเก่งในสังคม
6. การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมในการให้บริการ
ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติงาน
6.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
6.3 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนามุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ
6.4 ปรับปรุง พัฒนา สถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารราชการและการบริการประชาชนให้ทันสมัย
ภารกิจทั้ง ๖ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะ
แก้ ไ ขปั ญ หาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนค้ อ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
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โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นสาคัญ
๔. วิธีดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ จะต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
กรณีเป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ ประชาชนสามารถติดต่อ
ขอรับบริการได้ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๗ ตาบลโนนค้อ
อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนค้อ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๗ ตาบลโนนค้อ อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๕๐
โทรสาร ๐ ๔๕ ๖๕๙ ๒๑๑ เว็บไซต์ www.nonkho.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
ชาติชาย เลขาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ

