๑

การจัดองค์ความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2
ในการดาเนินการจัดองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2
มีเป้าหมายที่จะทาให้ ข้าราชการ พนักงานมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในภาพรวมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง ตาบลก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นองค์กรที่มีอานาจแห่งการเรียนรู้ มี
วิธีการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ จัดการ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความสาเร็จ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
นโยบายผู้บริหาร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2 กล่าวว่า
“ให้ทุกส่วนราชการจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน โดยให้มีการประเมินผลและปรับปรุง
ให้ทันสมัย เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการ พนักงานในองค์กรเข้าถึง
องค์ความรู้ได้สะดวกเป็นระบบและสามารถนามาพัฒนาตนเองรวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

วิสัยทัศน์ การจัดองค์ความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การนาองค์กร ในการจัดองค์ความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ขององค์กร
- กาหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
- กาหนดให้ การจั ด องค์ ความรู้เป็ น กลยุท ธ์ที่ ส าคัญ ในยุ ทธศาสตร์ ของ องค์การบริห ารส่ ว นต าบล
หัวหนอง
- ให้นโยบายการจัดการความรู้ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
- จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

๒

- จัดทาแผนการจัด องค์ความรู้ของ องค์การบริห ารส่วนตาบลหัวหนอง ประจาปี ๒๕๖2 ภายใต้
แนวคิด ในการจัดการความรู้เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ แนวคิดในการจัดองค์ความรู้เพื่อสร้างและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณภาพชีวิตที่ เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อ การบรรลุภารกิจ
และวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และโครงการกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหั วหนองอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานในองค์กรเข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวกเป็น
ระบบและสามารถนามาพัฒนาตนเองรวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการจัดการความรู้ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ปี ๒๕๖2
นโยบายการจัดองค์ความรู้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ปี ๒๕๖2
เรียนรู้ด้วย
- ความเข้าใจ
- มีคุณธรรม
- จิตสาธารณะ

การจัดการความรู้ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ดาเนินการทุกปี และมีการพัฒนาปรับปรุงมาเป็นลาดับ โดยมีการนานโยบาย และแนวคิดต่างๆมา ใช้ เพื่อ
การนาสู่การบริหารงานจัดการองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
เป้าหมายในการจัดการความรู้

องค์ความรู้หลักขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
- การพัฒนาข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติในแต่ละส่วนราชการทีต่ ้องทราบ
ให้เป็นระบบ
- การเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถนามาพัฒนาตนเองได้
- สามารถนาความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓

การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
ภายใต้แนวคิดการจัด องค์ความรู้ พร้อมด้วยองค์ความรู้ดังกล่าว คณะกรรมการการจัดองค์ความรู้
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ โดยใช้กลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดการบูรณาการไป
ด้ ว ยกั น พร้ อ มทั้ ง การก าหนดแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ๒๕๖2 เพื่ อ ให้ ก ารท างานมี ค วามชั ด เจน
เกิดประสิทธิภาพ และที่สาคัญ คือ มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในลักษณะ เกิดการขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ไปพร้อมกันทั่วทั้งองค์กร โดยเนียนไปกับเนื้องาน
กลยุทธ์ / แนวทางในการจัดการความรู้ ของ พร. ใน ปี ๒๕๖2 กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การนาองค์กร
-

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

วัฒนธรรมการเรียนรู้
-

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติพร้อมสร้างความเข้ม แข็งในกระบวนการ
เรียนรู้โดยการจัดโครงการกิจกรรมขององค์กร

องค์ความรู้
-

ส่ งเสริ ม การเข้ าถึงองค์ ค วามรู้ โ ดยการรวบรวม แนวทางขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งาน และโครงการ
กิ จ กรรม จั ด ท าเป็ น วารสาร สารสนเทศ ประจ าปี ๒๕๖2 เก็ บ ไว้ ส่ ว นกลางเพื่ อ ข้ าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

4

แผนการจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ประจาปี ๒๕๖2
: องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ชื่อส่วนราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ อบต.
เป้าประสงค์ อบต.

: สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์
: ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขต

: รวบรวม กิจกรรม/โครงการปีที่ผ่านมา ข้อมูลหน่วยงาน และขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง พร้อมเก็บรวบรวมเป็นระบบสารสนเทศไว้ในหน่วยงานกลาง เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานในองค์กรสามารถศึกษาพัฒนาความรู้
ประจาปี

องค์ความรู้ที่จาเป็น

: รวบรวม กิจกรรม/โครงการปีที่ผ่านมา ข้อมูลหน่วยงาน และขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงาน

เป้าหมาย

: ผลสาเร็จของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

ตัวชี้วัด

: ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานที่เข้าถึงแผนจัดการองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของตัวชี้วัด

: ร้อยละ ๘๐
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ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

๑

การบ่งชี้ความรู้
- ประชุมทีมงานเพื่อวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- พิจารณาทบทวนองค์ความรู้ที่
จาเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- บันทึกรายการความรู้เบื้องต้นที่มีอยู่
- กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นเพื่อ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน

๒

การสร้างและแสวงหาความรู้
- สารวจ สอบถาม แสวงหาความรู้
ภายในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการ
รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
แนวทางการปฏิบัติ - ศึกษากฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
- ประชุมปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ

งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

ม.ค. ๖2

- ขั้นตอนจาเป็น
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรม/ -ข้าราชการ/
โครงการปีที่ พนักงาน
ผ่านมา
ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน
2 งาน/
ส่วนราชการ

- ผู้ปฏิบัติ
- การเล่าเรื่อง
- การจด
บันทึก

-

ม.ค. 62

- ขั้นตอนแนวทาง
การปฏิบัติ
ตัวอย่างการ
ดาเนินการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรม/ - ข้าราชการ
โครงการปีที่
ผ่านมา
ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน
2 งาน/
ส่วนราชการ

- พูดคุย
- ระดมสมอง
- ศึกษาด้วย
ตนเอง
-แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- ระบบ
Internet

-

-คณะกรรมการ

หมาย
เหตุ
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ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

๓

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- ประชุมปรึกษาทีมงานเพื่อกาหนด
หมวดหมู่ฐานความรู้เกี่ยวกับการ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
โดยแบ่งเป็นฐานความรู้ที่ชัดแจ้ง
และฐานความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน
- รวบรวมความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า การประชุมปรึกษา เพิ่มเติม
นามาพิจารณาจัดหมวดหมู่ เพื่อจัดทา
เป็นฐานข้อมูล
การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- ประมวลความรู้ โดยการประชุม
ระดมความคิดเห็น และพิจารณา
องค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ
- เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาให้
สมบูรณ์ ทันสมัย และตรงตามความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

๔

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ

งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

ม.ค. ๖2

-หมวดหมู่
ฐานความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานแต่ละ
ขั้นตอน

กิจกรรม/ -ข้าราชการ
โครงการปีที่
ผ่านมา
ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน
2 งาน/
ส่วนราชการ

- ฐานข้อมูล
ความรู้จาก
ผู้ปฏิบัติงาน
- ระบบ
Internet

-

-คณะกรรมการ

ม.ค. ๖2

- ฐานความรู้ที่ผ่าน
การประมวลและ
กลั่นกรอง

๑ ฐานความรู้ -คณะกรรมการ - ฐานข้อมูล
ความรู้จาก
ผู้ปฏิบัติงาน
- ระบบ
Internet

-

- คณะกรรมการ

หมาย
เหตุ
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ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ม.ค. ๖2

-จานวนช่อง
ทางการเข้าถึง
ความรู้

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุม่ เป้าหมาย

เครื่องมือ

อย่างน้อย 2
ช่องทาง

-ข้าราชการ/
พนักงาน

-ฐานข้อมูล
ความรู้จาก
ผู้ปฏิบัติงาน

งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

- กลั่นกรององค์ความรู้ โดย
คณะกรรมการ
- จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เป็น
ระบบสารสนเทศตามที่กาหนดไว้
๕

การเข้าถึงความรู้
-นาองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ขั้นตอน แนวทางในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ มาพัฒนาจัดทาเป็นเอกสาร
รูปเล่มเป็นสารสนเทศของ อบต.
-เผยแพร่ฐานข้อมูลและองค์ความรู้
แนวทางในการปฏิบัติต่างๆ ให้
บุคลากรได้รับทราบ และนาไปพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

-

คณะกรรมการ

หมาย
เหตุ
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ลา
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ดับ
๖ การเรียนรู้
๖.๑ นาไปใช้
ม.ค. ๖2
- จัดทาคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการ
ประชุมชี้แจง ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ แนวทางในการปฏิบัติงาน
- ติดตามประเมินผลการจัดทาคู่มือ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางใน
การปฏิบัติงาน
- รวบรวมประเด็นปัญหาการใช้ความรู้
๖.๒ การยกย่องชมเชย
- ยกย่องชมเชยส่วนราชการ/ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในตาแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ
หน้าที่ ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด และ/หรือ
๖2
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับตามแนวทางการปฏิบัติเกิด
ข้อผิดพลาดน้อยมากจนถึงไม่มีเลย
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุม , การ
ประกาศอันดับ ผลการปฏิบัติงาน ตาม
วงรอบ , การจัดใบประกาศยกย่อง เป็นต้น

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

- ขั้นตอนแนวทาง
การปฏิบัติงาน

2 เรื่อง

- ข้าราชการ/
พนักงาน

- เอกสาร

-

- คณะกรรมการ

- จานวน
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม
-ผลการปฏิบัติงาน
(วัดเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ)

-การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
-การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

- ข้าราชการ
พนักงาน

- การประชุม

-

- คณะกรรมการ

- ข้าราชการ/
พนักงาน

- แบบรายงาน
ความก้าวหน้า
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

-

- คณะกรรมการ

- จานวนครั้งของ
การจัดกิจกรรม

อย่างน้อย
๑ ครั้ง

- ข้าราชการ/
พนักงาน

- กิจกรรม
ยกย่องชมเชย

-

- คณะกรรมการ

ผู้ทบทวน
(นางรพีพรรณ นวลวิทยาพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ

งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ หมาย
เหตุ

ผู้อนุมัติ
(นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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เพื่อให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหั ว หนอง สามารถบริห ารจัดการการจัดการความรู้ ของ องค์การบริห าร
ส่วนตาบล โดยมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายใน ที่จะมีผลต่อการจัดการความรู้

 จัดทากลยุทธ์/แนวทางการจัดการความรู้ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ประจาปี ๒๕๖2
มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในลักษณะ เกิดการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ไปพร้อมกันทั่ว
ทั้งองค์กร โดยเนียนไปกับเนื้องาน
 จัดทาแผนการจัดการความรู้ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ประจาปี ๒๕๖2 เพื่อให้การ
ทางานในองค์กรมีความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพ
 จัดประชุม แก่ทุกหน่วยขึ้นตรง ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในกระบวนการจัดการความรู้ การจัดทาแผนการจัดการความรู้ของหน่วย และ การ
ดาเนินกิจกรรม/ เครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

 การประชุมขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการจัดกิจกรรม
การรวบรวมเอกสารวารสาร สารสนเทศ เกี่ยวกับระเบียบต่างๆการจัดโครงการกิจการต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง www.huanong.go.th
ผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา
๑. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ

๒. โครงการฝึ ก อบรมหลั ก การขยายพั น ธุ์ พื ช และสร้ า งศู น ย์ ข ยายพั น ธุ์ พื ช ชุ ม ชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ
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๓. โครงการลอยกระทง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้องกับการพัฒนา
ด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม

๔. โครงการธรรมะสัญจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้องกับการพัฒนา
ด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม

๕. โครงการประเพณี บุ ญ กุ้ ม ข้ า วใหญ่ แ ละของดี อ าเภอบ้ า นไผ่ ประจ าปี ๒๕๖๑
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม
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๖. โครงการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
ประจาปี ๒๕๖๑ สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม

๗. โครงการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั งคมให้ เด็ ก และเยาวชน (กิ จ กรรม “โตไปไม่ โกง”)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคง
ของสังคม

๘. โครงการจ่ ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม

๙. โครงการคั ด กรองกลุ่ ม เสี่ ย งภาวะโรค METABOLIC ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑
(กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.) สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคง
ของสังคม
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๑๐. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องดูแล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.) สอดคล้องกับการพัฒนา
ด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม

11. โครงการ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา การตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น และยาเสพติ ด
ประจาปีงบประมาณ 2561 สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม
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12. โครงการเข้าวัด ทาบุญ วัน ธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจาปี 2561
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม

13. โครงการรณ รงค์ อ อกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพและปลู ก ต้ น ไม้ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจาปีงบประมาณ 2561 (กองทุน
หลักประกันสุขภาพ สปสช.) สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม

14. โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจาปีงบประมาณ 2561 สอดคล้องกับการพัฒนา
ด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม
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15. โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสาคัญของโลก ประจาปี
งบประมาณ 2561 สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม

16. โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ และสืบสานงานประเพณี สงกรานต์ ประจาปี 2561
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม

17. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หัวหนองสัมพันธ์) ประจาปี 2561 สอดคล้อง
กับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคงของสังคม
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๑8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑9. โครงการพัฒนาและทาความสะอาดหมู่บ้าน (กิจกรรม ๕ ส ทุกวันศุกร์) ประจาปี
๒๕๖1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20. โครงการประชุ ม ประชาคมหมู่บ้ า นตาบลหั วหนอง เพื่ อจั ด ท าแผนพั ฒ นาตาบล
ประจ าปี ๒๕๖๑ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ านการเมื อ งและบริ ห ารจั ด การรวมทั้ ง ระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี
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21. โครงการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

22. โครงการสารวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และบริการรับชาระ
ภาษีนอกสถานที่ ประจาปี ๒๕๖๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ
รวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

23. โครงการอบรมให้ ค วามรู้ ต าม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจ าปี ๒๕๖๑ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ านการเมื อ งและบริ ห ารจั ด การรวมทั้ ง ระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี
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24. โครงการยกย่ อ งและเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ บุ ค คล หน่ ว ยงาน องค์ ก รดี เ ด่ น ผู้ ท า
คุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ประจาปี ๒๕๖๑ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

25. โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองเคลื่อนที่ ประจาปี ๒๕๖๑ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

26. โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการ
ต่อต้านการทุจริต ประจาปี ๒๕๖๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ
รวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
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๒7. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจาปี ๒๕๖๑ สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

ทั้งนี้ หากประชาชน หรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง สามารถติ ดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
หั วหนองทราบ เพื่ อจะได้พิจารณาการวางแผนพั ฒ นาและปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
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หนองนาวัวน้าใส
พระเจ้าใหญ่ผือบัง
จิตรกรรมฝาผนังล้าค่า
ชมเสมาแผ่นหิน
ภูเขาดินโนนน้อย
ร่องรอยอารยธรรมพันปี
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สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
“ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองจะพัฒนา
เศรษฐกิจก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล
สังคมปลอดภัย
ใส่ใจสุขภาพ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
น้าสะอาดน่าชม
สะดวกการคมนาคม
ให้มาเยี่ยมชมเทคโนโลยี
มีการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อศักดิ์ศรี อบต.หัวหนอง”
จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานั้น กระผมในนาม
คณะผู้บริหารขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตาบลหัวหนองทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสกระผมมาสานงานต่อ
ก่องานใหม่ เพื่อรับใช้ประชาชนตาบลหัวหนองอีกครั้งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น องค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้ดาเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึง พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการคิด ร่วมสร้างและร่วมกันตรวจสอบ รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะต้องช่วยกัน
ขับเคลื่อน ดาเนินการตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประเทศ
ที่สาคัญยิ่ง
ดังนั้ น รายงานผลการปฏิ บั ติงานฉบั บ นี้ จึงเป็ น สื่ อประชาสั มพั น ธ์เผยแพร่การ
ดาเนินงานให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง รับทราบนั้น
กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริห าร สมาสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบล ข้าราชการ
และพนักงานจะปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา มีจิตสานึกของความโปร่งใส และใส่ใจ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกด้าน ตลอดจนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ท้ า ยนี้ ผมขออั ญ เชิ ญ อ านาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย ได้ โปรดดลบั น ดาลอภิ บ าล
ประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ สติ ปัญญา มีความสมัคร
สมานสามัคคี
มีเมตตา แก้ไขปัญหา และรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกประการ ตลอดไป

(นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ในอดีตการที่ผ่านมามีหมู่บ้าน ๓ หมู่บ้านชื่อบ้านหัวหนอง บ้านนาวัวและบ้านโนนงิ้ว ได้รวม
เป็นหมู่บ้านเดียวกันมีนามในเบื้องต้นว่าโนนงิ้ว ได้ย้ายมาจากตาบลหัวนาคา ซึ่งหากจากที่นี้ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ประมาณ ๔ กิ โ ลเมตร เหตุ ที่ ย้ ายมาเนื่ อ งจากที่ เดิ ม มี ส ภาพแวดล้ อ มไม่
เหมาะสม ซึ่งทราบจากการบอกเล่ามาว่าสภาพพื้นดินเป็นโคลนเหนียวและอยู่ห่างตัวเมือง เส้นทาง
การคมนาคมสั ญ จรไปมาไม่สะดวกเป็นลั กษณะหมู่บ้านปิด เพราะสมัยนั้นเป็นป่าดงหนาทึบมาก
ฉะนั้ น จึ งอพยพเข้ ามาอยู่ ใกล้ ตั ว เมื อ งเพื่ อ ให้ ก ารไปมาติด ต่ อ กั บ ทางอ าเภอสะดวกสบายยิ่ งขึ้ น ได้
พิจารณาเห็นว่าในที่ปัจจุบันนี้มีทาเลที่เหมาะสมมีหนองน้าใหญ่ (หนองนาวัว) ได้อาศัยในการครอง
ชีพไม่ขาดแคลนจึงได้เลือกเอาทาเลนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน และได้ขนานนามชื่อบ้านตนเองให้สอดคล้อง
ตามสภาพภูมิศาสตร์ว่า บ้านโนนงิ้ว (เพราะมีต้นนุ่นมาก) และตามหลักฐานข้อมูลบ้านโนนงิ้ว ตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ ประมาณเวลาได้ ๙๕ ปี ในเวลาต่อมา นายชม มาศรี ได้ขอตั้งตาบลเพิ่มขึ้น
โดยรวมเขตการปกครอง ๖ หมู่บ้าน คือ หัวหนอง – หนองนาวัว - โนนงิ้ว –โนนไผ่ – โนนข่า หนองร้านหญ้ า ชื่อว่า ต าบลหัวหนอง อยู่ในเขตปกครองของอาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของอาเภอบ้านไผ่ ห่างจากที่ว่าการอาเภอบ้านไผ่ ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีระยะทางห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๓๙๖ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ มีเนื้อที่
ประมาณ ๑๖,๓๔๓ ไร่ หรือประมาณ ๒๔.๗๙ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับที่
ราบลุ่ ม มี ล าห้ ว ยธรรมชาติ และแหล่ งน้ าธรรมชาติ อื่ น ในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ ห้ ว ยถ่ อ น (ล าน้ าซั บ )
ชลประทานหนองนาวัว และบ่อกระถิน และมีพื้นที่ติดต่อกับตาบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ขอนแก่น
ทิศใต้

ติด

เขตเทศบาลตาบลบ้านไผ่ และ อบต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.

ติด

เขต อบต.โนนแดง กิ่งอาเภอโนนศิลา อบต.หนองน้าใส อ.บ้านไผ่

ทิศตะวันออก ติด

จ.ขอนแก่น
เขตเทศบาลตาบลบ้านไผ่ อบต.ในเมือง และ อบต.หนองน้าใส
อ.บ้านไผ่

ทิศตะวันตก

ติด

เขต อบต. เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

การปกครอง
ตาบลหัวหนอง แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. บ้านหัวหนอง
๔. บ้านโนนข่า
๒. บ้านโนนงิ้ว
๕. บ้านหนองร้านหญ้า
๓. บ้านหนองนาวัว
๖. บ้านโนนไผ่
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ประชากร
ตาบลหั วหนองมีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๓,๖๒๖ คน แยกเป็น ชาย ๑,๘๐๗ คน
หญิ ง ๑,๘๑๙ คน จ านวนครอบครัว ๑,๐๑๖ ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๔๗ คนต่อ
ตารางกิโลเมตร
ชื่อหมู่บ้าน
หัวหนอง

จานวนประชากร
ชาย
หญิง

รวม

๒๗๐

๒๖๑

๕๓๑

๒

โนนงิ้ว

๒๗๒

๒๙๑

๕๖๓

๓

หนองนาวัว

๔๒๒

๔๓๔

๘๕๖

๔

โนนข่า

๓๐๙

๒๗๑

๕๘๐

๕

หนองร้านหญ้า

๓๑๗

๓๔๙

๖๖๖

๖

โนนไผ่

๒๑๗

๒๑๓

๔๓๐

๑,๘๐๗

๑,๘๑๙

๓,๖๒๖

หมู่ที่
๑

รวม

6 หมู่บ้าน
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

(นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

นายบุญเลิศ หมื่นแก้ว
รองนายก อบต.หัวหนอง

นางกนิษฐา เจือจุน
รองนายก อบต.หัวหนอง

นายตุ๊ ปรึกษา
เลขานุการนายก อบต.
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สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

(นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว)
ประธานสภา อบต.หัวหนอง

(นายชัยนรินทร์ เจือจุน)
รองประธานสภา อบต.หัวหนอง

(นางนภาภรณ์ สิงห์รัมย์)
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

(นางสุทธิดา โพธิ์อุดม)
เลขานุการสภา อบต.หัวหนอง

(นายเตือน กิ่งไม้กลาง)
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

(นายอุดมศักดิ์ มาซา)
ส.อบต. หมู่ที่ ๒

(นายธวัช มาซา)
ส.อบต. หมู่ที่ ๓

(นายสามาลี หาวัน)
ส.อบต. หมู่ที่ 4

(นายสุรสิทธิ์ กสิวัฒนา)
ส.อบต. หมู่ที่ 5

(นายประชัน สมีแจ้ง)
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

(นายสมบัติ ราชบุญมี)
ส.อบต. หมู่ที่ ๖

(นายสมหวัง ตากไธสง)
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
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ผู้บังคับบัญชาฝ่ายประจา

(
- ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
โทร.062-4614638

(นางรพีพรรณ นวลวิทยาพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
โทร. ๐๘๕-๓๓๑๑๗๐๔

(นางสาวกานดา เพียวงษ์)
ผู้อานวยการกองคลัง
โทร.๐๘๔-๔๐๕๕๒๘๙

(จ่าเอกสุปชัย นวลพุดชา)
หัวหน้าสานักปลัด
โทร.๐๘๘-๕๐๙๓๓๔๗

(

-ว่าง)
ผูอ้ านวยการกองช่าง
โทร. 094-0429464

27

(

-ว่าง
)
จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
โทร. -

(นางสาวน้าฝน จันทนป)
นักวิเคราะห์ฯ (ชก.)
โทร.๐๘๑-๓๒๐๗๙๗๗

(นายพินิจ สันตชิต)
นักวิชาการเกษตร(ชก.)
โทร.๐๘๙-๙๔๙๖๕๙๖

(นางรุ่งฤดี ภักดีลุน)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร.๐๘๒-๓๑๒๗๘๕๒

(นางทยิดา พูลทวี)
จพง.ธุรการ (ชง.)
โทร.๐๘๑-๗๑๗๓๔๔๔

(นายสุชาติ หวานเสร็จ)
นักพัฒนาชุมชน (ชก.)
โทร.๐๘๙-๕๖๙๙๒๓๕

(นางจิรุนันตร์ เจริญอินทร์)
ผช.จพง.พัสดุ
โทร.๐๘๖-๘๖๐๙๕๙๑

(นายสุเมธ พูลทวี)
จพง.ป้องกันฯ
โทร.๐๘๙-๒๑๒๕๑๒๕

(นางชญานุศภัฒน์ สีดาคา)
นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)
โทร.๐๘๙-๘๔๐๘๖๒๙

(นางจริยาภรณ์ หมื่นแก้ว)
นักวิชาการศึกษา(ปก.)
โทร.๐๘๙-๗๑๓๙๕๙๑

(นายเฉลิมเกียรติ บุญลือ)
(นางจารุวรรณ อิ้งชัยภูมิ)
นักวิชาการสาธารณสุข(ปก.)
ผช.นักวิชาการศึกษา
โทร.-089-9008393
โทร.๐๘๑-๒๖๓๖๙๒๐

(นายธนโชติ คงพลปาน)

นายช่างโยธา(อส.)
โทร.๐๘๖-๘๕๑๔๔๗๑

(นายสัญญา เทียงคา)
วิศวกรโยธา(ชก.)
โทร.๐๘๖-๒๓๒๕๗๘๙

(นายธวัชชัย สีทน)
ผช.จพง.ธุรการ
โทร.-081-2636920
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(นางสาวสิรพิ ร มาตชะดา)

ผช.จพง.พัสดุ
โทร.๐๘๖-๘๖๐๙๕๙๑

(นางสุรีรัตน์ กองชนะ)
ผช.จพง.ธุรการ
โทร.๐๙๓-๔๔๑๕๐๐๘

(นางสาวสุภาวดี สะเดา)
ผู้ชว่ ยนักพัฒนาชุมชน
โทร.๐๙๓-๔๓๙๙๒๓๓

(นางสาววรรณิดา ศรีนอก)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. ๐๘๓-๖๖๖๒๙๖๐

(นายปรีชา ราชฮุม)
คนงาน

(นางดวงดาว นาภิรมย์)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.-088-3459810

โทร.๐๘๒-๓๐๙๙๕๗๐

(

โทร.-

-ว่างครูผู้ดูแลเด็ก

)
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