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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1  หลักการและเหตุผล 
การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  
ข้อ 299 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล          
ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ ก.อบต. ก าหนด โดยให้
ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ข้อ 308 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามข้อ 299 แล้วเสนอให้ ก.อบต.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ ก.อบต.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อบต.จ. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่ เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา 
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.อบต.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้
องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี 
แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ 
299 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลด้วย 

เพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลตามระบบแท่ง ที่ได้มีการน าระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะมาบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2559 และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์และประเมินสมรรถนะของบุคลากรซึ่งจะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ทั้ง การเลื่อนขั้นเลื่อนค่าตอบแทน, การพัฒนาบุคลากร, การจ่ายเงิน
โบนัส, การเลื่อนระดับ และการให้พ้นจากราชการนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานจึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1.2.1 เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน    
         ปีงบประมาณ 2561 - 2563 
1.2.2 เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานที่ชัดเจน    
         เป็นรูปธรรม ท าให้บุคลากรทั้งหลายได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพอย่างเป็น  
         ระบบในแนวทางที่เหมาะสมและช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มากยิ่งข้ึน 
1.2.3 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน สามารถน าหลักการและแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นหลัก
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

 



 
 

 

1.3 ขอบเขตการด าเนินการ 
1.3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.3.2 ศึกษาวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
1.3.3 ส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละกอง ว่าขาดความรู้หรือ

ทักษะในด้านใด 
1.3.4 ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 
1.3.5 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT 
1.3.6 สรุปและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.3.7 เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จ.อุดรธานี เพ่ือให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
1.3.8 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

   
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดท าแผน 

1.4.1 เชิงปริมาณ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2561 - 2563 จ านวน 1 เล่ม และน าไปประกาศใช้ในการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

1.4.2 เชิงคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานมีแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีระบบมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 2 

สภาพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

2.1 สภาพโดยท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากอ าเภอหนองหาน 1 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 33 
กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอ าเภอหนองหานถึงจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 35 นาที 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน          
ขนาดกลาง ยกฐานะจากสภาต าบลหนองหาน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานตามที่กระทรวงมหาดไทย  
ได้มีประกาศลงวันที่  19  มกราคม  2539  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล และมีผลบังคับใช้ ในวันที่  
30  มีนาคม  2539  
              ตั้งอยู่ที่  หมู่  14  ต าบลหนองหาน  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  

-  โทรศัพท์  042 - 219494 
-  โทรสาร   042 - 219494 

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดเท
จากสูงไปต่ า จากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  และสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงกลางเป็นทางลุ่ม  
ค่อนไปทางทิศเหนือ  เป็นที่ดอนสลับที่นาซึ่งมีล าห้วยดาน  และล าห้วยทรายไหลผ่าน มีการกั้นฝายเป็นระยะตาม
ทางน้ าไหลผ่านเขตของหมู่บ้านต่างๆเมื่อมีฝนตกมาอย่างแรงและกะทันหัน  จะท าให้น้ าในล าห้วยไหลเอ่อขึ้นมา  
ท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู  
  1. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
ซึ่งมาจากมหาสมุทรอินเดีย  จะมีฝนตกหนักในบางช่วงและมีระยะฝนทิ้งช่วง 

  2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ เนื่องจากอากาศหนาวจากประเทศจีน 
เคลื่อนตัวมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็นลมแรง 

  3. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้  ซึ่งมีลม
พัดผ่านจึงท าให้อากาศร้อนจัด 

2.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 
 
 
 
 



 
 

 

2.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
         (1) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
    - มีล าน้ า, ล าห้วย จ านวน   29   สาย 
 
         (2) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
    -  ฝาย   จ านวน      5   แห่ง 
    -  บ่อน้ าตื้น   จ านวน  152   แห่ง 
    -  บ่อโยก  จ านวน    17   แห่ง (เลิกใช้แล้ว) 
     -  บ่อน้ าบาดาล    จ านวน    22   แห่ง 
 

2.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีพ้ืนที่ป่าไม่มากนักลักษณะเป็นพ้ืนที่เขตป่าสงวน  
ได้แก่เขตป่าสงวนหนองหนองหาน แต่สภาพความเป็นกลายเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ท าการเกษตรไป
แล้ว และมีป่าท าเล ป่าสาธารณะ เช่น ป่าช้า ป่าตามที่นาของเกษตรกร  และบริเวณวัดป่าที่ยังเห็นเป็นสภาพป่า
อยู่บ้างไม่มากนัก  มีพ้ืนที่ป่าประมาณ 700 ไร่ ส าหรับเอกสิทธิ์บริเวณป่าสงวนของทางราชการได้ออกหลักฐาน
การใช้ที่ดินเป็น สทก. ให้แก่เกษตรกรผู้อยู่อาศัย 

2.7 ดา้นการเมือง/การปกครอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  มีทั้งหมด  17  

ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  6  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี   ปัญหาคือการแข่งขันทาง
การเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบล
ก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้   องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลาย
โครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

 



 
 

 

2.8 เขตการปกครอง 
เป็นเขตการปกครองของอ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   43,638   ไร่   

หรือ  69.98  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ต าบลหนองไผ่  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลหนองเม็ก  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน แบ่งเขตการปกครองดังนี้   
ชุมชนที่  1  ชุมชนบ้านหนองงิ้ว (หมู่ท่ี 1)   
ชุมชนที่  2  ชุมชนบ้านหนองหาน  (หมู่ท่ี 2) 
ชุมชนที่  3  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ท่ี 3) 
ชุมชนที่  4  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ท่ี 4) 
ชุมชนที่  5  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 5)  
ชุมชนที่  6  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ท่ี 6)    
ชุมชนที่  7  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 7)                      
ชุมชนที่  8  ชุมชนบ้านโพนยอ (หมู่ที่ 8)                      
ชุมชนที่  9  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 9)                      
ชุมชนที่  10  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ท่ี 10)                      
ชุมชนที่  11  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ท่ี 11)                      
ชุมชนที่  12  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 12)                      
ชุมชนที่  13  ชุมชนบ้านหัวเชียง (หมู่ที่ 13)                      
ชุมชนที่  14  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 14)                      
ชุมชนที่  15  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ท่ี 15)                      
ชุมชนที่  16  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 16)                      
ชุมชนที่  17  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ท่ี 17)                      

 การเลือกตั้ง 
  เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  
ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  17  ชุมชน ดังนี้ 

ชุมชนที่  1  ชุมชนบ้านหนองงิ้ว (หมู่ท่ี 1)   
ชุมชนที่  2  ชุมชนบ้านหนองหาน  (หมู่ท่ี 2) 
ชุมชนที่  3  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ท่ี 3) 
ชุมชนที่  4  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ท่ี 4) 
ชุมชนที่  5  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 5)  
ชุมชนที่  6  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ท่ี 6)    
ชุมชนที่  7  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 7)                      
ชุมชนที่  8  ชุมชนบ้านโพนยอ (หมู่ที่ 8)                      
ชุมชนที่  9  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 9)                      
ชุมชนที่  10  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ท่ี 10)                      
ชุมชนที่  11  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ท่ี 11)                      



 
 

 

ชุมชนที่  12  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 12)                      
ชุมชนที่  13  ชุมชนบ้านหัวเชียง (หมู่ที่ 13)                      
ชุมชนที่  14  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 14)                      
ชุมชนที่  15  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ท่ี 15)                      
ชุมชนที่  16  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 16)                      
ชุมชนที่  17  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ท่ี 17)                      

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองหาน ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
เสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การ
บริหารส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   
*ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาฯมาจากค าสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการ
เลือกตั้ง 

2.9 ประชากร 
 2.9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 ประชากร ประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน มีจ านวน
ประชากรทั้งหมด 11,736 คน และจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 3,957 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ  31 สิงหาคม 2560 จากส านัก
บริหารการทะเบียน อ.หนองหาน ) 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร (คน) 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 หนองงิ้ว 358 345 703 203 
2 หนองหาน 14 17 31 13 
3 เชียงงาม 401 417 818 238 
4 ยาง 329 319 648 195 
5 ม่วง 545 574 1,119 323 
6 หนองหาน 149 142 291 137 
7 หนองบ่อ 482 487 969 355 
8 โพนยอ 419 375 794 225 
9 โสกหมู 380 376 756 189 
10 หนองหาน 65 66 131 56 
11 หนองหาน 362 341 703 355 
12 ม่วง 473 463 936 288 
13 หัวเชียง 335 361 696 395 
14 หนองบ่อ 471 503 974 325 
15 เชียงงาม 467 434 901 353 
16 โสกหมู 371 347 718 163 
17 ยาง 273 275 548 144 
รวม 5,894 5,842 11,736 3,957 



 
 

 

2.10 สภาพทางสังคม 
2.10.1 การศึกษา 

 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  มีสถานศึกษา  ดังนี้ 
 - ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   จ านวน  2  แห่ง ซึ่งมีจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง    จ านวนนักเรียน   58   คน 
  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู    จ านวนนักเรียน    43   คน
  
 - โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน  7  แห่ง  ซึ่งมีจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
  1.  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบ ารุง    จ านวนนักเรียน  161  คน 
  2.  โรงเรียนบ้านโสกหมู     จ านวนนักเรียน  142  คน 
  3.  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ    จ านวนนักเรียน   62   คน 
  4.  โรงเรียนบ้านเชียงงาม     จ านวนนักเรียน  105  คน 
  5.  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว     จ านวนนักเรียน    43  คน 
  6.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)  จ านวนนักเรียน  122  คน 
  7.  โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)   จ านวนนักเรียน    46  คน 
 - โรงเรียนอาชีวศึกษา     จ านวน  1  แห่ง 

2.10.2 สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผล
ในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี  
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่
ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนต าบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข  จัดกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหา   
  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลหนองหาน  จ านวน  1    แห่ง อยู่ในเขต
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองหาน      
      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข   จ านวน    -     แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน      จ านวน   2     แห่ง    

2.10.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว จากการจัดอบรมผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน อปพร. ต ารวจชุมชน  ผู้น าชุมชน  และแกนน าเยาวชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่ตามมา เสริมสร้าง และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักรักตนเอง รักครอบครัว และรักชุมชนของตนเองมากขึ้น รวมทั้งได้ตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด จุดบริการให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อน สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง 



 
 

 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ทั้งนี้ต้องมีความร่วมมือกันหลายฝ่ายจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เป็นเรื่องที่
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได้       
  

2.10.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร    

หนองหานได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้น  พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยา   
เสพติด  แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทาง
ผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 2.10.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4) ตั้งโครงการการจัดสวัสดิการส าหรับผู้ด้อยโอกาส   
(5) ตั้งโครงการประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ    

2.11 ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

2.11.1 การคมนาคมขนส่ง 
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน  ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหาน  ดังนี้  
1.ถนนลูกรัง   จ านวน  26  สาย 
2.ถนนลาดยาง  จ านวน    5  สาย 
3.ถนนคอนกรีต จ านวน  96  สาย 
มีถนนใช้ในทุกครัวเรือน แต่ปัญหาคือ  มีการขยายพ้ืนที่ในการสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัย เพ่ิม

ออกไปในพ้ืนที่ทางการเกษตร  จึงมีความต้องการถนนเข้าไปยังพ้ืนที่ทางการเกษตรมากขึ้น เพ่ือใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร เพ่ิมศักยภาพในการคมนาคมและขนส่ง  

2.11.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันจ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  3,957 หลังคาเรือน มีไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหา คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  มีการขยายพ้ืนที่ในการสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัย เพ่ิมออกไปในพ้ืนที่ทางการเกษตร  
จึงมีความต้องการขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปยังพ้ืนที่ทางการเกษตรมากขึ้น และเพ่ือเป็นการป้องกันปัญ หา
อาชญากรรม 

 



 
 

 

2.11.3 การประปา 
การประปา  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  3 ,957 หลังคาเรือน  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จะใช้เป็นน้ าประปาหมู่บ้าน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านด าเนินบริการเปิด -ปิดและเก็บค่าบริการเอง สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ   

2.11.4 โทรศัพท์ 
(1)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่   จ านวน    -    หมายเลข 
(2)  หอกระจายข่าวในพื้นท่ีให้บริการได้ครอบคลุมทั้ง 17 หมู่บ้าน  

2.11.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (1)  ไปรษณีย์สาขาอ าเภอหนองหาน จ านวน 1 แห่ง  อยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองหาน
ให้บริการ เวลา 08.30 -  16.00 น.  ในวันจันทร์ - เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
  (2)  มีป้ายรถขนส่งอ าเภอหนองหาน จ านวน 1  แห่ง  อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลต าบลหนองหาน
ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 

2.11.6  เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคม  ต าบลหนองหานมีการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน,ต าบล,อ าเภอและจังหวัดมีลักษณะเป็น

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ได้แก่ 
 1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 ถนนลาดยางระหว่างจังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนคร 
 2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2312 ถนนลาดยางระหว่างอ าเภอหนองหาน-อ าเภอเพ็ญ 
 3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2023 ถนนลาดยางระหว่างอ าเภอหนองหาน-อ าเภอกุมภวาปี 

2.12 ระบบเศรษฐกิจ 
2.12.1 การเกษตร  
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก ผลผลิตที่ส าคัญ

ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง การท าการเกษตรในต าบลเป็นลักษณะดั้งเดิม โดยอาศั ยแหล่งน้ า
ธรรมชาติเป็นส าคัญ ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรกรรม ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย และการบริการ  
สภาพทางสังคม 

2.12.2 การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง)  

2.12.3 การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค 428 ตัว   กระบือ    289   ตัว  สุกร 134 ตัว 
เป็ด   378  ตัว   ไก ่   1,460   ตัว  อ่ืนๆ 564 ตัว  
 
 
 
 



 
 

 

2.12.4 การบริการ 
โรงแรม   2 แห่ง 
ร้านอาหาร  4 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
 

2.12.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 

(1) สถานที่ท่องเที่ยวด้านสันทนาการและบันเทิง  
- สวนน้ าแฮปปี้เนส  
- โมอายคอฟฟ่ี 

(2) สถานที่ท่องเที่ยวด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
     - วัดธาตุดูกวัว 
     - วัดธาตุโข่ง 
     - วัดป่าสร้างแข้ 

2.12.6 อุตสาหกรรม 
(1)  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
     - โรงสีข้าว     จ านวน  1  แห่ง 
     - โรงงานเลื่อยไม้ จ านวน  1  แห่ง 

2.12.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
(1) การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 2     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  150 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
(2) กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  3  กลุ่ม 

   1. กลุ่มท าไม้กวาด 
   2. กลุ่มเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า 
   3. กลุ่มร้องเท้าหนัง 

2.12.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ  15 - 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง 25 - 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได ้
 



 
 

 

 
2.13 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2.13.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    5   ครัวเรือน 
   22        ไร่    600    กก./ไร่     3,000     บาท/ไร่    7,000     บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน  1,856 ครัวเรือน 
 11,918    ไร่ 

1,110.31 กก./ไร ่ 2,444     บาท/ไร ่ 4,543.33  บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย   524   ครัวเรือน 
   1,211     ไร่ 

5,545.45 กก./ไร ่ 4,163.64   บาท/ไร ่
   7,880   บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง   743   ครัวเรือน 
   561       ไร่ 

3,583.33 กก./ไร ่ 3,100   บาท/ไร ่ 6,347.73  บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2.12.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัว 
เรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 2  10    
 3. คลอง 1 1 11    
 4. หนองน้ า/บึง 3 2 9    
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า 4 1     
 3. ฝาย 1 1 9    
 4. สระ 2  9   2 % 
 5. คลองชลประทาน 3  1    
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
2.12.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ  
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 4 2 5 1 5  
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 2 2 5 1 5  
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

1 7 8 5 7  

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) 1 6 2 5 1  
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ 2 2 7    
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
2.13 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

2.13.1 การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100  

     วัด      9    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ -    แห่ง 

2.13.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญประจ าปีของแต่ละชุมชน ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีทอดกฐิน   ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

2.13.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 98 % พูดภาษาอิสาน    

2.13.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ผลิตรองเท้าหนังบ้านโพนยอ ของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้
ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
 
 
 
 
 



 
 

 

2.14 ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.14.1 น้ า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากคลอง ห้วย ฝาย ซึ่งจะต้อง

น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และ
บางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

2.14.2 ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีป่าสงวน คือ ป่าหนองบุ และป่าหนองหาน 
2.14.3 ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีภูเขา 
2.14.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่          
ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ าใต้ดินก็เค็ม  
หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค -บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจาก
แหล่งอ่ืน  และน้ าฝนน้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ  
เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุม        
ทั้งพ้ืนที่ โครงการบ าบัดบ่อขยะ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะ       
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

 
    ************************************ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

2.15  ด้านการบริหารงานบุคคล 
          ข้อมูลจ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
 

 
     ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2560  ที่มา :  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  

หน่วยงาน 

พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
(คน) 

ลูกจ้างประจ า 
(คน) 

พนักงานจ้างภารกิจ 
(คน) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
(คน) 

รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล /  
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1 1 2 0 0 0 5 4 9 2 4 6 17 

กองคลัง 0 2 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 5 

กองช่าง 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 

กองการศึกษา 0 2 2 0 0 0 0 5 5 0 0 0 7 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 5 

กองสวัสดิการสังคม 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

กองส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

รวมท้ังสิ้น 4 8 12 0 0 0 7 12 20 5 5 10 42 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

2

5

7

13

17

4

กราฟสรุปจ านวนบุคลากรแยกตามระดับการศึกษา
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. ๒๕๔๖                
มาตรา  ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้   เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และพระราชกฤษฎีกา   

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  

ข้อ 299 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่ ก.อบต.จ. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ข้อ 300 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 

  (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานกรรมการ 
  (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นกรรมการ 
  (3) ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน   เป็นกรรมการ 
  (4) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 301 แผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  (1) หลักการและเหตุผล 
  (2) เป้าหมายการพัฒนา 
  (3) หลักสูตรการพัฒนา 
  (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
  (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
  (6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็นในการพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคลและฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 303 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องก าหนดให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุก
ต าแหน่ง โดยก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี
ของแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล        

ข้อ 304 หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

  (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
หรืออาจมอบหมายส านักงาน ก.อบต. หรือผู้ที่ เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.อบต.          
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

  (1) การปฐมนิเทศ 
  (2) การฝึกอบรม 
  (3) การศึกษา หรือดูงาน 
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
พัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

ข้อ 306 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
ชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 307 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการ
พัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ข้อ 308 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ 
299 แล้วเสนอให้ ก.อบต.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ ก.อบต.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อบต.จ. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนา 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.อบต.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี แล้วให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ 299 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

บทที่ 4 
วิสัยทัศน์ 

 
4.๑ วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  2561 - 2563 
 

“เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพพอดี ประชาชนมีสุข” 
 

4.๑.๑  พันธกิจหลักของการพัฒนา 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับ 
 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๑.๒ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีโอกาสและ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 เพ่ือให้ทุกคนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิพ้ืนฐาน มีความเสมอภาคในการด ารงชีวิต และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและ
ท้องถิ่นตน 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้เกษตรให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
 เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
 เพ่ืออนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ       

ผังเมือง 
  แนวทางพัฒนา 

1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
1.2 : พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
1.3 :พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

  แนวทางพัฒนา 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

2.1: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2.2: การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
2.3: พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความม่ันคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
2.4: พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า  
      สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
2.5: สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.6: ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ 
     ความรู้ทีห่ลากหลาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อ
ม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม 
  แนวทางพัฒนา 

3.1: ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  
     มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลัก 
     ธรรมาภิบาล 
3.2: ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
3.3: เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3.4: ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
3.5: ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 
     และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
3.6: พัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 
  แนวทางพัฒนา 

4.1: ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพ่ิมขีด 
     ความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
4.2: ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
4.3: ส่งเสริมส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย และสถาบันทาง 
     การเกษตร 
4.4: ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางพัฒนา 
5.1: เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู้  
     ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น               
5.2: พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ 
      การท่องเที่ยวในระดับชุมชน 
5.3: ส่งเสริมกระบวนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและ 
      กระบวนการธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ 
5.4: พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
5.5: สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

     ให้บริการสุขภาพท้ังระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
5.6: เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5.7: เตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกัน 
     และบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางพัฒนา 
6.1: อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2: เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษา 
     คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
     ของชุมชน 
6.3: เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียในชุมชน 
6.4: ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมือง 
      อย่างยั่งยืน 

  6.5: ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน 
 
๓.๒ วิสัยทัศน์การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

 
“บุคลากรคุณภาพ” 

(คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
2. สร้างผู้น าในทุกระดับให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือไปสู่องค์กรที่มี

สมรรถนะสูง 
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  และความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จิตส านึกสาธารณะและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน และคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)  ภายใต้แนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้ยุติธรรม โปร่งใส และ     
ตรวจสอบได ้

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

3. พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ)  ภายใต้

แนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเพ่ือน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
2. สร้างเสริมทัศนคติในการท างานเชิงบวกให้เพิ่มมากข้ึน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ  

และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร ภายใต้แนวทางพัฒนาแนวทาง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพ่ือไปสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
2. พัฒนาสมรรถนะพนักงานให้มีความพร้อมในการสนับสนุน ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวทางการด าเนินงาน

แนวทาง ดังนี้ 
1. เสริมสร้างค่านิยมในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากร 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการท างาน  ภายใต้

แนวทางการด าเนินงาน  แนวทาง ดังนี้ 
1. การส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จักแก่สังคม ชุมชน ในแง่มุมต่างๆ 
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารภายในองค์กร 
โดยทุกยุทธศาสตร์ บุคลากรทุกฝ่ายงานได้ร่วมกันก าหนดแผนงานและโครงการเพ่ือรองรับการน าสู่

ภาคปฏิบัติไว้อย่างครอบคลุม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

บทท่ี 5 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 
5.1 ขอบเขตการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 5.1.1)  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือด าเนินการจัดท านโยบายการพัฒนาบุคลากร 
ด าเนินการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง  เป็นระบบ  ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 5.1.2)  ศึกษาวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน เพ่ือก าหนดทิศทาง
และแนวทางการพัฒนาพนักงาน 
 5.1.3)  ส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่าย/กอง ว่าขาดความรู้หรือทักษะใน
ด้านใด  ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 
 5.1.4)  ก าหนดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ท าการศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและอิทธิพลต่างๆ  ภายในองค์กร  เพ่ือจะได้เข้าใจสภาพแท้จริง  ศักยภาพ  จุดแข็ง จุดอ่อน 
อุปสรรค ข้อจ ากัด และโอกาสต่างๆ ที่องค์กรมี และจะมีในโอกาสต่อไป  จะต้องท าการทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์  และ
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์  เพื่อจะได้พัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม  ต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรทั้งที่ควรปรับเปลี่ยน  และ
สนับสนุนจริงจังเพ่ิมขึ้น  เพ่ือสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  รวมตลอดถึง  โครงสร้างการจัดระบบงาน และก าลังคน  
(รวมถึงระบบการบริหารการจัดการภายในด้วย) ว่าเหมาะสมเพียงใด  ในสภาวะแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป   
 5.1.5)  สรุปและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ด าเนินการศึกษา ก าหนดและพัฒนาหลักสูตรการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น โดยรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ด าเนินการในปัจจุบัน และประเมิน ความ
ต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการฝึกอบรม หลักสูตร 
แนวทางการฝึกอบรม การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   
 5.1.6)  เสนอแผนพัฒนาบุคลากร  ขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จ. อุดรธานี เพ่ือให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
 5.1.7) ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
 
5.2 การส ารวจความคดิเห็นในการพัฒนาบุคลากร 
 การส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานปีงบประมาณ 2560 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานประจ าปีงบประมาณ 2561-
2563 โดยมีการแจกแบบส ารวจการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ปีงบประมาณ 2560 ให้พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานจ านวน 42 คน ได้กรอกแบบส ารวจ      
ใน 5 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลทั่วไป และมี 5 ประเด็นในการสอบถามข้อมูล คือ 

1. เพศ    
2. อายุ      
3. ประเภทพนักงาน   
4. อัตราเงินเดือน   
5. วุฒิการศึกษา   
   

ส่วนที่ 2  :  ความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาบุคลากร 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

  1. ท่านได้รับการฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  2. ท่านได้รับการสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบตัิงาน 
  3. ท่านได้เข้าร่วมฝึกอบรมและศกึษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานจดัเอง 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานได้ส่งท่านไปอบรมกับหน่วยงานอ่ืน 
  5. ท่านได้รับการฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัตริาชการ 
  6.ท่านได้รับการฝึกอบรมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
  7.ท่านได้รับการฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
  8.ท่านได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน 
  9.ระบบการตดิตามการพัฒนาบุคลากร 

 ส่วนที่ 3  :  ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
 1.การฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 2.การสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 
 3.การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จัดเอง 
 4.ความต้องการอบรมกับหน่วยงานอื่น 
 5.การฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
 6.การฝึกอบรมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
 7.การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
 8.การฝึกทักษะในการปฏิบตัิงานจากหัวหน้างาน 
 9.การติดตามการพัฒนาบุคลากร 
ส่วนที่ 4  :  ปัญหาอุปสรรคในการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรของท่าน  
ส่วนที่ 5  :  ข้อเสนอแนะ  
ผลการส ารวจข้อมูลปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  :  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 
2. อายุ 
       18 - 30 ปี    
       31 – 40 ปี 
       41 – 50 ปี    
       51 – 60 ปี 
3. ประเภทพนักงาน   
       พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
       พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
  
       พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 
16 
26 

 
9 

21 
9 
3 
 

10 
2 
 

20 

 
38.10 
61.91 

 
21.43 
50.00 
21.43 
7.13 

 
23.81 
4.77 

 
47.62 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

       พนักงานจ้างทั่วไป 
4. อัตราเงินเดือน   
      9,000 บาท – 20,000 บาท  
     20,001 บาท – 30,000 บาท 
      30,001 บาท – 40,000 บาท 
5. วุฒิการศึกษา    
     ต่ ากว่า ป.6 – ป.6     
     ม.3 – ม.6 
     ปวช.-ปวส./อนุปริญญา/ปวท.   
     ป.ตร ี
     สูงกว่า ป.ตร ี    
     อ่ืน ๆ (เช่น มศ.3) 

10 
 

32 
7 
3 
 

3 
9 

12 
14 
4 
- 

23.81 
 

76.19 
16.67 
7.13 

 
7.13 

21.43 
28.58 
33.34 
9.53 

- 
รวม 42 100 

 
ตารางท่ี 2  :  ความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาบุคลากร 

รายการ/ระดับความพึงพอใจ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ท่านได้รับการฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
 
2. ท่านได้รับการสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบตัิงาน 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
3. ท่านได้เข้าร่วมฝึกอบรมและศกึษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หานจัดเอง 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานได้ส่งท่านไปอบรมกับหน่วยงานอ่ืน 
    -มากที่สุด 

 
6 
6 

20 
10 
- 
 
 

4 
26 
4 
8 
- 
 
 

42 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
14.29 
14.29 
47.62 
23.81 

- 
 

 
9.53 

61.91 
9.53 

19.05 
- 

 
 

100 
- 
- 
- 
- 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
5. ท่านได้รับการฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัตริาชการ 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
6.ท่านได้รับการฝึกอบรมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
7.ท่านได้รับการฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
 
8.ท่านได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
 
9.ระบบการตดิตามการพัฒนาบุคลากร 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 

17 
10 
10 
2 
3 
 

10 
12 
12 
5 
3 
 

10 
12 
12 
8 
- 

 
19 
9 
8 
6 
- 

 
 

16 
14 
6 
6 
- 
 
 

20 
10 
10 
2 
- 

40.48 
23.81 
23.81 
4.77 
7.15 

 
23.81 
28.58 
48.58 
11.91 
7.15 

 
23.81 
48.58 
48.58 
19.05 

- 
 

45.24 
21.53 
19.05 
14.29 

- 
 

 
38.10 
33.34 
14.29 
14.29 

- 
 
 

47.62 
23.81 
23.81 
4.77 

- 
รวม 42 100 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

ตารางท่ี 3  :  ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
 

รายการ/ระดับความต้องการ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.การฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
2.การสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
3.การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
จัดเอง 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
 
4.ความต้องการอบรมกับหน่วยงานอื่น 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
 
5.การฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
 
6.การฝึกอบรมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
    -มากที่สุด 

 
16 
14 
6 
6 
- 
 

16 
14 
6 
6 
- 
 

       
       42 

- 
- 
- 
- 
 
 

16 
14 
6 
6 
- 
 
 

16 
14 
6 
6 
- 
 
 

16 

 
38.10 
33.34 
14.29 
14.29 

- 
 

38.10 
33.34 
14.29 
14.29 

- 
 
 

100 
- 
- 
- 
- 
 
 

38.10 
33.34 
14.29 
14.29 

- 
 
 

38.10 
33.34 
14.29 
14.29 

- 
 
 

38.10 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
7.การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
8.การฝึกทักษะในการปฏิบตัิงานจากหัวหน้างาน 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
9.การติดตามการพัฒนาบุคลากร 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 

14 
6 
6 
- 
 

16 
14 
6 
6 
- 
 

16 
14 
6 
6 
- 
 

16 
14 
6 
6 
- 

33.34 
14.29 
14.29 

- 
 

38.10 
33.34 
14.29 
14.29 

- 
 

38.10 
33.34 
14.29 
14.29 

- 
 

38.10 
33.34 
14.29 
14.29 

- 
รวม 42 100 

 
5.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหาน จากการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดท า
แผนพัฒนาพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานสามารถสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมและสัมภาษณ์ถึง
ประเด็นปัญหาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกของบุคลากร รวมถึงแนวทางการพัฒนา ได้ดังนี้ 

 
 
5.3.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมภายในของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานโดยมุ่งทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน โดยสรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength) 
 (1)  บุคลากรระดับบริหารมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายด้าน และมี         

ประสบการณ์ในการท างานค่อนข้างสูง 
 (2)  มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 (3)  มีความขยันและอดทน 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 (4)  เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวเพ่ือรองรับการ         
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
  (5)  บุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง คือ ระดับปริญญา        
ตรีและปริญญาโท 
  (6)  มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ 
  (7)  มีงบประมาณ  เพียงพอ  ในการพัฒนา 
  (8)  มีนโยบายส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากร 
  (9)  องค์กรมีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  (10)  ระดับการศึกษาสูง 
  (11)  บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานจึงมีความพร้อม 
  (12)  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
  (1)  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานยังถูกยึดโยงด้วยเรื่องของการเมือง/ 
        นักการเมืองในระดับท้องถิ่น 
  (2)  ขาดความการแสดงออกทางความคิดและการตัดสินใจในการท างาน 
  (3)  ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้ความรู้         
ความสามารถที่มีอยู่เพื่อการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้าน IT 
  (4)  ทัศนคตเิชิงลบในการท างาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียด และเกิดความวิตกกังวล 
  (5)  การกระจายกันอยู่ของงานหรือฝ่ายงานต่าง ๆ ด้วยข้อจ ากัดด้านสถานที่ ส่งผลให้        
การควบคุมดูแลบุคลากรเป็นไปอย่างยากล าบาก 
  (6)  ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท างาน รวมถึงการไม่รับฟังความคิดเห็น        
ของผู้อ่ืน 
  (7)  ขาดการเรียนรู้ในวัฒนธรรมองค์กรขาดจิตส านักรักองค์กร และขาดความเข้าใจ        
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง 
  (8)  ขาดทักษะในการเจรจา และติดต่อสื่อสารเพ่ือเชื่อมการท างานระหว่างบุคคลกับ        
บุคคล 
  (9)  งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการ        
พัฒนาคน 
  (10)  บุคลากรขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน 
  (11)  บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาการท างาน 
  (12)  บุคลากรในระดับปฏิบัติยังขาดความรู้ในข้อระเบียบปฏิบัติ หรือหลักปฏิบัติ          
ราชการ 
  (13)  งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอและไม่ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือการ          
พัฒนาอย่างตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมาย 
  (14)  ขาดการบูรณาการในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
  (15)  ขาดความสามัคคีระหว่างบุคลากรและระหว่างหน่วยงาน 
  (16)  แผนอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
  (17)  เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและขาดความรู้พื้นฐานใน          
ต าแหน่ง ของตน 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

  (18)  ไม่มีความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรมหรือมีภาระงานมากจนไม่           
สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 
  (19)  หลักสูตรที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลฯ จัดการอบรมยังไม่ครอบคลุมทุกสายงาน 
  (20)  บุคลากรไม่มีความสอดคล้องกับภาระงาน  (ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ          
เฉพาะด้าน) 
  (21)  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (22)  บุคลากรที่ไปเข้ารับการอบรมไม่ตรงกับสายงาน 
  (23)  เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน 
  (24)  บุคลากรไม่สามารถทดแทนกันได้ในสายงานเดียวกัน 
  (25)  บุคลากรขาดการแสดงความคิดเห็น 
  (26)  บุคลากรได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานไม่ตรงกับสายงานและความรู้            
ความสามารถ 
 
 5.3.2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมภายนอกของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานโดยมุ่งทราบถึงโอกาส และอุปสรรค โดยสรุปได้ดังนี้ 
 โอกาส (Opportunity) 

(1) ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของคนในปัจจุบัน เป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถรับ
บุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถได้เพ่ิมมากข้ึน 

(2) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ให้ความส าคัญและเล็งเห็นถึงสภาพปัญหา จุดอ่อนและอุปสรรคของการ
พัฒนาพนักงาน ซึ่งเอ้ือต่อการให้สนับสนุนในแนวทางการพัฒนาพนักงานได้อย่างเหมาะสม 

(3) เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีความทันสมัยเอื้อต่อการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือการพัฒนา
ตนเองของพนักงาน เพื่อการพัฒนาตนเองของพนักงาน รวมถึงเป็นอ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาที่คล่องตัวยิ่งขึ้น 

(4) ส านักงาน ก.อบต. เปิดโอกาสให้ส่วนราชการจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด้วยตนเองมาก
ขึ้น 

(5) มีสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เชี่ยวชาญ ทั้งหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน และ
ต่างประเทศเป็นช่องทางในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

(6) การปรับบทบาทของภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาบุคลากรให้ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

(7) การเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษามากข้ึน อาทิ การส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้แก่ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กส่งผลต่อการ
พัฒนาครูภายในศูนย์ฯ ให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น 

(8) หน่วยงานที่ก ากับดูแลได้ก าหนด  หลักสูตร  การพัฒนาบุคลากร 
(9) มีหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ จัดหลักสูตร  การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในทุกด้าน 
(10) ระเบียบกฎหมายเปิดโอกาสในการพัฒนาและเลื่อนระดับให้สูงขึ้น 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

อุปสรรค (Threat) 
(1)  การแทรกแซงของนักการเมืองท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(2) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนาพนักงาน/บุคลากรไม่ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 
(3) ข้อจ ากัดในด้านการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการปรับให้ตรงกับ

อัตราก าลัง 
(4) ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจล่าช้า 
(5) ภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารบุคคลตามระเบียบท าให้เป็นอุปสรรคในการสรรหาบุคลากรไม่

เพียงพอ 
(6) ระยะเวลาในการฝึกอบรมนานเกินไป 
(7) นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพิ่มภาระงาน  ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรม 
(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ลงทะเบียนบางต าแหน่งสูง 
(9) มีการจ ากัดจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 

 
 5.3.3)  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตาม
สายงานเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ตลอดจนมีการติดตาม
และประเมินผล  โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหาน ประจ าปี  2561 - 2563  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานพ.ศ.2561 - 2563 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลากรคุณภาพ  (คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา) 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ครอบคลุมทั้งระบบ 
อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
อันประกอบด้วย การสรรหา 
การพัฒนา และการรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่อย่างมี
ศักยภาพสูงสุด  
 

    1. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนอัตราก าลังที่
เหมาะสมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหาน 
 2. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนทางเดินสาย
อาชีพของทุกสายงานใน 
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหาน 

    1. พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง
ระบบให้ยุติธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบการ
รักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรบุคคล 
  
 

 1. โครงการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหาน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
- 2563   
 2. โครงการจัดทําระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และประเมินสมรรถนะ
บุคลากร 
 3. โครงการจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานพ.ศ.2561 - 2563 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลากรคุณภาพ  (คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  (ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ) 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับให้มี
ความสามารถในการด าเนินงาน
เพ่ือรองรับการพัฒนาองค์กรที่
ครอบคลุมทุกด้าน 
 
 

 1. จ านวนวันที่บุคลากร
ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 
 2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะ 

 1. ส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะเพ่ือน าไปสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 2. สร้างเสริมทัศนคติใน
การท างานเชิงบวกให้เพิ่มมาก
ขึ้น 

 1. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
สายงาน   
 - หลักสูตรตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 - หลักสูตรเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานพ.ศ.2561 - 2563 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลากรคุณภาพ  (คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้บุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ  และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ (Development and 
Knowledge Management) 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
บรรลุภารกิจและเป้าหมายของ
องค์กร 
 

 1. ร้อยละเฉลี่ยของ
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหานที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองค์กรคาดหวัง 
   

 1. ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมภายใน
องค์กร เพื่อไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
 2. พัฒนาสมรรถนะ
พนักงานให้มีความพร้อมใน
การสนับสนุน ยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กร 
 
 
 

 1. โค ร ง ก า ร พั ฒ น า
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2. โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 
 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
กองการศึกษา 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานพ.ศ.2561 - 2563 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลากรคุณภาพ  (คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี และเข้มแข็ง พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง หรือแรง
กระทบในทุกรูปแบบ 

 

 1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 2. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 3. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 4. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 1. เสริมสร้างค่านิยมใน
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่
บุคลากร 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี 

 1. โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่เพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยมท่ีดีในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง 
(ทําความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติ 
มีส่วนร่วม ความร่วมมือ และ
ความรับผิดชอบ) 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหานพ.ศ.2561 - 2563 
วิสัยทัศน์   : บุคลากรคุณภาพ  (คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการท างาน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
เพ่ือส่งเสริม ผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือ และประสานงาน
ช่วยเหลือกันระหว่างองค์กร 
กับหน่วยงานหรือภาคส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 1. ผลการส ารวจ
ภาพลักษณ์ของบุคลากรต่อ
สังคมภายนอก 
 2. ระดับความส าเร็จของ
การสร้างทีมประสิทธิภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหาน 
 3. ผลการส ารวจ
ภาพลักษณ์ของบุคลากรต่อ
สังคมภายนอก 
 4. ระดับความส าเร็จของ
การสร้างทีมประสิทธิภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหาน 
 

 1. การส่งเสริมให้องค์กร
ได้เป็นที่รู้จักแก่สังคม ชุมชน 
ในแง่มุมต่างๆ 
 2. ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการท างานและการ
สื่อสารภายในองค์กร 

 1. โครงการเสริมสร้าง
กระบวนการการจัดองค์กร 
 - หลักสูตร OD 
(Organize Development)  
 2. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

บทที่  ๖ 
การติดตามและประเมนิผล 

 

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหาน  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 

3.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
4.  ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ 
5.  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
6.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ  

 7.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข   กรรมการ 
 8.  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ/เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหาน  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานทราบ 

 
บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัด ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน        
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าสั่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหาน 
                                              ที่  551  / ๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 
………………………...............………………….. 

 

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด อุดรธานี  เรื่อง       
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24  ตุลาคม  ๒๕๔๕   
ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ ๒๕๙ - ข้อ ๒๙๕  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61- ๒๕๖3) โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  ๓    ปี  (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน   ดังนี้ 
 

๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 

3.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
4.  ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ 
5.  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
6.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ  

 7.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข   กรรมการ 
 8.  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ/เลขานุการ 

 

  ทั้งนี ้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง   ณ   วันที่    25   กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                                          
 

 

( นางบัวเงิน  รอดขันเมือง ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

  
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 –  ๒๕๖3) 

ครั้งที่  ๑/ ๒๕60 
วันที่   26  กันยายน  ๒๕60  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
................................................. 

 

ผู้มาประชุม  

๑.  นางบัวเงิน  รอดขันเมือง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวสิริกร  แก้วเจริญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
3.  นายพิสิษฐ์  สร้อยวิทยา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
4.  นางปุลรตี  ศุภรัตนกุล   ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
5.  นายกุลชาติ  คามวรรณ  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
6.  นางสาววิญาภรณ์  โพธิราชา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
7.  นางจิตติญา  ไทยล าภู   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข     กรรมการ 
8.  นางวนิดา  ปะพะวะ   หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ/ เลขานุการ  
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น.  

 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางบัวเงิน รอดขันเมือง ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
(ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3)  เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร             
ขอมอบหมายให้ นางสาวสิริกร  แก้วเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบต.  - แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 –  ๒๕๖๐)  

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ที่  551/๒๕60  ลงวันที่  26 กันยายน  ๒๕60
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ส่วนที่  
๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ ๒๕๙ - ข้อ ๒๙๕   

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  -  ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ปลัด อบต. -  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3)  เพ่ือให้เป็น 

ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ต้องมี 
การพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และ       

รักษา) 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  (ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

๓.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้บุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ  และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร 
๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
๕.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการท างาน 

 
 

-  ให้นางวนิดา  ปะพะวะ ต าแหน่ง หวัหน้าส านักปลัด   กรรมการ/ เลขานุการ  เป็นผูช้ี้แจงขอ้มูลเกี่ยวกับ 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3)    

หัวหน้าส านักปลัด  - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63)  นั้น จะต้องมีความสอดคล้อง 
กับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3)  และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงร่างโครงการฝึกอบรม/ 
พัฒนาบุคลากร   ให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้ 
เหมาะสมกับองค์กร  โดยมีรายละเอียดดัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา) 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ครอบคลุมทั้งระบบ 
อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
อันประกอบด้วย การสรรหา 
การพัฒนา และการรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่อย่างมี
ศักยภาพสูงสุด  
 

    1. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนอัตราก าลังที่
เหมาะสมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหาน 
 2. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนทางเดินสาย
อาชีพของทุกสายงานใน 
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหาน 

    1. พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง
ระบบให้ยุติธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบการ
รักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรบุคคล 
  
 

 1. โครงการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหาน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
- 2563   
 2. โครงการจัดทําระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และประเมินสมรรถนะ
บุคลากร 
 3. โครงการจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   
 
 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  (ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ) 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับให้มี
ความสามารถในการด าเนินงาน
เพ่ือรองรับการพัฒนาองค์กรที่
ครอบคลุมทุกด้าน 
 
 

 1. จ านวนวันที่บุคลากร
ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 
 2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะ 

 1. ส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะเพ่ือน าไปสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 2. สร้างเสริมทัศนคติใน
การท างานเชิงบวกให้เพิ่มมาก
ขึ้น 

 1. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
สายงาน   
 - หลักสูตรตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 - หลักสูตรเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้บุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ  และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ (Development and 
Knowledge Management) 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
บรรลุภารกิจและเป้าหมายของ
องค์กร 
 

 1. ร้อยละเฉลี่ยของ
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหานที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองค์กรคาดหวัง 
   

 1. ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมภายใน
องค์กร เพื่อไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
 2. พัฒนาสมรรถนะ
พนักงานให้มีความพร้อมใน
การสนับสนุน ยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กร 
 
 
 

 1. โค ร ง ก า ร พั ฒ น า
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2. โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 
 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
กองการศึกษา 

 
   
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี และเข้มแข็ง พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง หรือแรง
กระทบในทุกรูปแบบ 

 

 1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 2. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 3. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 4. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 1. เสริมสร้างค่านิยมใน
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่
บุคลากร 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี 

 1. โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่เพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยมท่ีดีในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง 
(ทําความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติ 
มีส่วนร่วม ความร่วมมือ และ
ความรับผิดชอบ) 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการท างาน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
เพ่ือส่งเสริม ผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือ และประสานงาน
ช่วยเหลือกันระหว่างองค์กร 
กับหน่วยงานหรือภาคส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 1. ผลการส ารวจ
ภาพลักษณ์ของบุคลากรต่อ
สังคมภายนอก 
 2. ระดับความส าเร็จของ
การสร้างทีมประสิทธิภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหาน 
 3. ผลการส ารวจ
ภาพลักษณ์ของบุคลากรต่อ
สังคมภายนอก 
 4. ระดับความส าเร็จของ
การสร้างทีมประสิทธิภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหาน 
 

 1. การส่งเสริมให้องค์กร
ได้เป็นที่รู้จักแก่สังคม ชุมชน 
ในแง่มุมต่างๆ 
 2. ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการท างานและการ
สื่อสารภายในองค์กร 

 1. โครงการเสริมสร้าง
กระบวนการการจัดองค์กร 
 - หลักสูตร OD 
(Organize Development)  
 2. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 
มติที่ประชุม       - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 
      -  ไม่มี  - 
 

    ปิดประชุมเวลา    ๑๕.๐๐  น. 
 
   
ลงชื่อ                        กรรมการ /เลขานุการ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (นางวนิดา  ปะพะวะ)  
                 หวัหน้าส านักปลัด 
       
 
 

ลงชื่อ                                     ประธานกรรมการ  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นางบัวเงิน  รอดขันเมือง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  
                   
 
 


