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ค าน า 

 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
2566 เพ่ือให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี และตามข้อ  278 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2545  ได้ก าหนดให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล และ
พนักงานส่วนต าบล โดยให้เสนอ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติเก่ียวกับการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564-2566) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แถลงไว้ต่อสภา อบต.ได้นั้น บุคลากร
ถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮจึ งได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน เท่าที่ก าลังความสามารถของ อบต. 
และบุคลากรจะท าได้      ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  หมวด 12  ข้อ 271    และได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระยะเวลาของแผน  3  ปี  
(พ.ศ. 2564 – 2566)  เพ่ือใช้ประกอบในการพัฒนา ทักษะ  กระบวนการ  และการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม
หรือบูรณาการ ระหว่างพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ให้เหมาะสมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไฮ จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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1.หลักการและเหตุผล 
 

การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คนให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจส าคัญคือ การกระจายอ านาจการบริหารไปยั งผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า “Let the 
manager manages”  

การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบุคคลใหม่ๆ 
มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนก าลังคนเป็นเทคนิคหนึ่งที่สอด
รับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและยังเป็นการ
สร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เป็นอย่างดีด้วย แนวคิดที่
จะท าให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านก าลังคน (Manpower/workforce Stability) นั้นมีอยู่สองประการ ได้แก่  

(1) ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะท าให้คนที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กร และสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่มนี้ได้
ตลอดเวลา  

(2) การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดก าลังคน หรือ การสูญเสียก าลังคนในองค์กร เนื่องจากจะ
ท าให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านก าลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพ จะมีรอบการ
เปลี่ยนผ่าน หรือ การหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งผู้เขียนขอใช้ค าว่าวัฏจักรสายอาชีพ (Career 
life cycle) เมื่อไร จ านวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด ส าหรับการวางแผน
ก าลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจค านึงถึงได้แก่ 

2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จ านวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ
องค์กรอยู่แล้ว การทราบจ านวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดสัดส่วน
ก าลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดก าลังคนในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือ
น้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดก าลังคนหรือไม่ 

 2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร การทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละฝ่ายจะท าให้
ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจ านวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุ หรือ คิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีข้อมูลมาในอดีตว่า
สายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่าจะขาดก าลังคน
เท่าไร และจะต้องเตรียมหาก าลังคนเพ่ือมาทดแทนเมื่อใดและจ านวนเท่าไรและตลาดแรงงานไหน 

 2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหาก าลังคนในสายงานที่มีความขาด
แคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะท าให้องค์กรมีความได้เปรียบเป็นอย่างมาก
เนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน 

 2.4 ปัจจัยด้านจ านวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี การที่ผู้บริหารทราบโดยเฉลี่ยแล้ว
องค์กรจะขาดก าลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะท าให้ผู้บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้
งบประมาณจ านวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพ่ิมข้ึน 

 2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียก าลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปีปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งเนื่องจากจะท าให้
ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝ่ายไหนที่มีความจ าเป็นจะต้องเตรียมก าลังคนเป็นอันดับแรก และฝ่ายไหนที่
ต้องมีการเตรียมก าลังคนเป็นฝ่ายสุดท้าย ทั้งนี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนการขาดแคลนก าลังคน รวมถึง
การหาตลาดที่สามารถหาก าลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า 
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ส าหรับการวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จ านวนคน การพัฒนาคนในองค์การ การใช้คน และการ
ควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มี คุณสมบัติ คุณภาพและคุณลักษณะตามที่
ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนไว้ 4 ประการ 
ดังนี้  
 1. การวางแผนก าลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของแรงงาน การก าหนด
วิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพส าหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบส าหรับการวางแผนคัดเลือก และการเลื่อน
ต าแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าท างาน 
 2. การวางแผนก าลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด
ของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง ความ
ปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอ่ืนๆ 
 3. การวางแผนก าลังคน คือ นโยบายด้านก าลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ ตามกรอบนี้
จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของก าลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่โครงสร้างของ
ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ด้านอาชีพอุตสาหกรรมและ
แรงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร 
 4. การวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการที่ท าให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของบุคคลใน
ปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุด ส าหรับ
ความส าคัญของการวางแผนก าลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1 การวางแผนก าลังคนท าให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคตจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

4.2 การวางแผนก าลังคนท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อ
ปรับการใช้ก าลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

4.3 การวางแผนก าลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกระบวนการ
วางแผนองค์การ 

4.4 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ลูกจ้างผลิตได้กับเกณฑ์ที่
องค์การตั้งไว้ 

4.5 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในแต่ละ
อาชีพและในละระดับ 

4.6 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะของบุคคลให้
เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลท าให้ทั้งองค์การและ
บุคคลบรรวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว 

4.7 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพ่ือการก าหนด
วัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้
สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ 

4.8 การวางแผนก าลังคนจะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะ
การลงทุนเพ่ือพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจ านวนมากและต้องใช้เวลามาก 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จ.) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมี 
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ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้บุคคล โดย
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จ.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 หมวด 3 การ
จัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง ข้อ 12 การก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่างๆ ของ
เทศบาล ให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่ง
พนักงานจ้างของเทศบาล และเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดท า
และก าหนดรวมไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ข้อ 13 การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างให้ค านึงถึงภารกิจ
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 
   คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดอุดรธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
       จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรประกอบ แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66  ขึ้น 
 
๒.วัตถุประสงค ์

1. การปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้ชัดเจนไม่
ซ้ าซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงานมีบทบาทหน้าที่อย่างไร 

2.  การปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิมเหมาะสมหรือไม่ มี
ปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง 

3.  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบทั้งจ านวน ระดับและสาย
งาน เพ่ือดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.อบต. ก าหนดหรือไม่ มีการใช้คนไม่ตรงกับต าแหน่งที่ ก.อบต. 
ก าหนดบ้างไหม 

4.  การก าหนดกรอบอัตราก าลัง พิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) หน่วยงานมีโครงการหรือแผนงาน
เรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการจ ากัดก าลังคนภาครัฐ 

5.  ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ต าแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ
ในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์ จะช่วยให้กระบวนการก าหนดต าแหน่งมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ 
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6.  การจัดท ารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานว่าต าแหน่งใดมี
หน้าที่การงานอะไรบ้าง ท าให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ต าแหน่ง การตรวจสอบการก าหนดต าแห่ง และเป็น
คู่มือในการมอบหมายงานด้วย 

7.  สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไรจะแก้ปัญหาด้วย
วิธีใดเพ่ือให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม 

8.  สร้างและรักษานักวิชาการไว้ในระบบราชการ มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งโดยพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ สร้างความก้าวหน้าในสายงาน  
                -  ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ช านาญการ ใช้ความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง มีประสบการณ์และระยะเวลา
ปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน 
                -  ปฏิบัติงานโดยอิสระเป็น ปฏิบัติงานด้วยตนเองมากกว่า 80 % 
                -  ลักษณะงานเป็นการวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการระดับสูง/ถ่ายทอดคามรู้/พัฒนาการทางด้านวิชาการ 
                -  ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
                -  ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่ง 
                -  มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบการเลื่อนต าแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นต าแหน่งที่ก าหนดเป็น
การเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 
                -  มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกต าแหน่ง 
                -  การวัดผลงานใช้คณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงานย้อนหลัง 

9.  การปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่กับการวางแผนอัตราก าลัง ซึ่งหน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง โดยต้อง 
                -  ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องท าบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุงอะไร 
                -  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจ าและงานวิชาการ 
                -  ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี 

10.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสม ไม่
ซ้ าซ้อน 

11. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

12. เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

13. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไฮ 
 14. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ และยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

15. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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๓.ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
โดยทั่วไปการก าหนดจ านวนต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร ควรค านึงถึงการก าหนดให้มีจ านวนที่เหมาะสม

กับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จ านวนต าแหน่งจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่ง
วิธีการวิเคราะห์ต าแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่จะพิจารณาวิเคราะห์จ านวนต าแหน่งในส่วน
ราชการใด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพ้ืนฐานในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ 

1. หน้าที่ ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการด าเนินงานของหน่วยงานที่จะก าหนด
จ านวนต าแหน่งให้ 

2. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตราก าลังให้หน่วยงานที่จะก าหนดต าแหน่ง โดยจ าเป็นต้องทราบ
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะก าหนดเพ่ิมข้ึนใหม่ 

3. เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งเพ่ิมขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้อ านาจแก่
ส่วนราชการนั้นเพ่ิมขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามโครงการ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใด หรือรองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮในด้านใด หรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมีอะไรบ้าง ที่มีปริมาณ
งานเพ่ิมขึ้นจนเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ เช่น การเพ่ิมโครงการหรือมีการ
เพ่ิมหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพ่ือขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4. เกณฑ์การค านวณจ านวนต าแหน่ง ซึ่งส่วนราชการได้ก าหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไฮจะก าหนดจ านวนต าแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่
เดิมกับภาระงานที่ต้องท า โดยค านวณมาตรฐานการท างานให้ได้ว่า คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถท างานในต าแหน่ง
ได้มากน้อยเพียงใด และภาระงานทั้งปีที่จะมีจ านวนเท่าใด เพ่ือที่จะค านวณว่าใน 1 ปี ใช้จ านวนคนเท่าใดต่อภาระ
งานนั้น และอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ที่ค านวณไว้หรือไม่ 

5. วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร  และ
สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

6. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุดรธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 

8. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ               
สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

9. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง 
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ครอบคลุมการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร การด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ โดยมีขอบเขต 
เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1  การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาให้มี
ความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

3.2  บุคลการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร หรือตาม
วงเงินงบประมาณท่ีมีอยู่ ดังนี้ 

3.2.1  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3.2.2  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
3.2.3  หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
3.2.4  หลักสูตรด้านการบริหาร 
3.2.5  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  3.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดังนี้ 
   3.3.1  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น า และองค์การ สุจริต
ธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
   3.3.2  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน
รูปแบบต่าง ๆ 
   3.3.3  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
   3.3.4  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

3.4  วิธีการพัฒนาบุคลากรให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮด าเนินการเองหรือ หรือด าเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี หรือหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีก็ได้ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
   3.4.1  การปฐมนิเทศ 
   3.4.2  การฝึกอบรม 
   3.4.3  การทัศนศึกษาหรือดูงาน 
   3.4.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
   3.4.5  การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

3.5 งบประมาณการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮต้องจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอน โดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลังประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮมีดังนี ้
1. ทบทวนกระบวนการท างานและข้ันตอนการท างาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 
2. ท าการส ารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องท าเพ่ิม

หรือไม่จ าเป็นต้องท าหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้ 
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าปี เช่น จ านวนบุคลากรปัจจุบัน 

งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรร 
4. น างบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร 

และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพ

การท างาน พนักงานต่ออุปกรณ์  
6. น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการ

จัดสรร 
7. จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
8. ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 
9. ด าเนินการปรับปรุงอัตราก าลังลด-เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจาก

หน่วยงานที่มีอัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตราก าลังขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงิน  ก าลัง
งบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ 
 1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอย 
 2. เป็นงานที่เก่ียวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง 
  2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การจัด
ให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น 
  2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น  หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดี
เท่าท่ีควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจ าน า การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้  โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน 
 3 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  
 4.ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
 5.ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ ามามีส่วน
ร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
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อย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
 6. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน  
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.สภาพทั่วไป 

1.1 ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมือง 

อุดรธานีไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ตอน อุดรธานี  -  หนองบัวล าภู และหมายเลข  2313 
อุดรธานี - หนองแสง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  จดกับ อบต.นิคมสงเคราะห์และ อบต.โคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี 
ทิศใต้  จดกับต าบลทับกุง อ าเภอหนองแสง 
ทิศตะวันออก จดกับ อบต.บ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี 
ทิศตะวันตก จดกับต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ   

1.2 เนื้อที ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  51,250  ไร่ 

1.3 ภูมิประเทศ   
สภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่มีบางส่วน 

เป็นที่ราบสูงดินมีลักษณะดินปนทรายเหมาะแก่การท านาเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ป่ามีสภาพเป็นป่าโปร่ง และป่าไม้
เบญจพรรณ ปัจจุบันสภาพป่าถูกบุกรุกจากราษฎรจนท าให้เกือบไม่มีสภาพป่าหลงเหลืออยู่ แหล่งน้ ามีหลายแห่งที่ตื้น
เขิน เก็บกักน้ าไม่ได้ตลอดฤดู สมควรได้รับการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการใช้ในการเกษตร และอุปโภค บริโภค ลักษณะ
การตั้งบ้านเรือนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ  
รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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1.4 จ านวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮมีหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้ 
- หมู่ที ่1 บ้านหนองไฮ 
- หมู่ที ่2 บ้านหนองหูลิง 
- หมู่ที ่3 บ้านหัวค ู
- หมู่ที ่4 บ้านศรีสว่าง 
- หมู่ที ่5 บ้านโสกน้ าขาว 
- หมู่ที ่6 บ้านโนนสะอาด 
- หมู่ที ่7 บ้านดงมะกรูด 
- หมู่ที ่8 บ้านโคกลาด 
- หมู่ที ่9 บ้านห้วยส าราญ 
- หมู่ที ่10 บ้านโนนผาสุข 
- หมู่ที ่11 บ้านโนนสวรรค์ 
- หมู่ที ่12 บ้านศรีสมพร 
- หมู่ที ่13 บ้านลาดทอง 
- หมู่ที ่14 บ้านวังทอง 
- หมู่ที ่15 บ้านดงทรายทอง 
-หมู่ที่ 16 บ้านห้วยเจริญ 

1.5 ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล  
- จ านวนเทศบาล        จ านวน       -        แห่ง 
- จ านวนสุขาภิบาล      จ านวน       -       แห่ง 

1.6 ประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน  13,410 คน แยกเป็น 

 - ชาย  จ านวน 6,685 คน 
- หญิง  จ านวน 6,725 คน 
- จ านวนครัวเรือน 3,816 ครัวเรือน 
-  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   200  คน/ตารางกิโลเมตร 

               2.สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  อาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรมเพาะปลูก  ได้แก่ การท านาปี ท าสวน มีพ้ืนที่ 
ท าการเกษตรประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 14,375 ไร่ ส่วนอาชีพรองของราษฎรในพ้ืนที่คือรับจ้าง
ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเกษตรบางส่วนท าการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือการบริโภค และจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย 

2.2  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.หนองไฮ 
- ธนาคาร   จ านวน           - แห่ง 
 - รีสอร์ท   จ านวน           - แห่ง  
- โรงแรม   จ านวน            - แห่ง 
- สนามกอล์ฟ   จ านวน           1 แห่ง 
- ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  จ านวน           5 แห่ง 
- ปั้มน้ ามันแบบมือหมุน/ปั้มหลอด จ านวน            5 แห่ง  
- โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน           3 แห่ง 
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- โรงส ี           จ านวน         22 แห่ง 
- ร้านค้า (ขายของช า)  จ านวน         66 แห่ง 
- อู่ซ่อมรถท่ัวไป   จ านวน         14 แห่ง 
- ตู้ ATM   จ านวน         1  แห่ง 
 

3. สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา            

โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  7 แห่ง     
โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  - แห่ง     
โรงเรียนอาชีวศึกษา  จ านวน  - แห่ง    
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  จ านวน  - แห่ง   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  6  แห่ง 

 
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา     

  - วัด/ส านักสงฆ์   จ านวน  22 แห่ง 
  - มัสยิด    จ านวน  - แห่ง 
  - ศาลเจ้า   จ านวน  - แห่ง 

- โบสถ ์    จ านวน  - แห่ง 
3.3 สาธารณสุข 

- โรงพยาบาลของรัฐ  จ านวน  - แห่ง 
- รพ.สต.   จ านวน  2 แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน  จ านวน  2 แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  - แห่ง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  - สถานีต ารวจชุมชน  จ านวน  1 แห่ง 

- สถานีดับเพลิง   จ านวน  - แห่ง 
4.การบริการพื้นฐาน 

4.1 การคมนาคม 
การคมนาคมรถยนต์เส้นทางระหว่างอ าเภอเมืองกับอ าเภอหนองแสง เป็นทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 2123 ระยะทาง 12 กิโลเมตร และทางหลวงสายระหว่างต าบลหนองไฮกับต าบลโคกสะอาดเป็น
ถนนลาดยางและลูกรัง เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร หมู่บ้านใกล้เคียงกัน ได้แก่ 

  หมู่ที่ 1 - 6 ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร 
  หมู่ที่ 1 - 11 ระยะทาง 0 กิโลเมตร 
  หมู่ที่  2 - 7 ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
  หมู่ที่  3 - 4 ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 
  หมู่ที่  3 - 5 ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร 
  หมู่ที่  4 - 9 ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
  หมู่ที่  5 - 12 ระยะทาง 0 กิโลเมตร 
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  หมู่ที่  6 - 7 ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
   หมู่ที่  6 - 10 ระยะทาง 0    กิโลเมตร 
  หมู่ที่  8 - 13 ระยะทาง 0 กิโลเมตร 

หมู่ที่ 9-16 ระยะทาง 1 กิโลเมตร  
4.2 การโทรคมนาคม 

- ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน  1  แห่ง 
- สถานีโทรคมนาคมอ่ืน  จ านวน   -  แห่ง 

4.3 การไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ส่วนใหญ่ภายในต าบลมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานีในต าบลหนองไฮ มี 

ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
4.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  - ล าน้ า,ล าห้วย   จ านวน  7 สาย 
  - บึง,หนองและอ่ืนๆ   จ านวน  - แห่ง 

 
4.5 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

  - ฝาย    จ านวน  4 แห่ง 
  - บ่อน้ าตื้น   จ านวน  110 แห่ง 
  - บ่อโยก    จ านวน  84 แห่ง 
5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
5.1.1 ทรัพยากรดิน 
พ้ืนที่ อบต. โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและเป็นเนินภูเขา ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และ 

ดินเหนียวปนหินลูกรังบางส่วน ท าให้ดินมีการระบายน้ าได้ดีและไม่อุ้มน้ า ความสมบูรณ์ของแร่ธาตุในพ้ืนดินมีคุณภาพ
ค่อนข้างต่ า ลักษณะเช่นนี้ท าให้เป็นปัญหาต่อการใช้ประโยชน์จากดินในทางเกษตรกรรม 

5.1.2 ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน้ าบนผิวดินที่ส าคัญ ได้แก่ 
ก. ล าห้วย  ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน ในฤดูแล้งไม่มีน้ าไหลผ่าน น้ าในล าห้วยแห้ง 

ขอด ฤดูฝนน้ ามากจนล้นท่วมเป็นบริเวณกว้าง 
ข. หนองน้ า มีอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน ส่วนมากไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้เพียงพอต่อ 

ความต้องการของราษฎร 
แหล่งน้ าใต้ดิน  ต าบลหนองไฮมีแหล่งน้ าใต้ดินที่เกิดข้ึนในชั้นหินอยู่ลึกประมาณ 10  

– 50 เมตร น้ ามีสภาพเป็นน้ าจืด 
5.1.3 ทรัพยากรป่าไม้ 
ต าบลหนองไฮมีพ้ืนที่ป่าเหลืออยู่ประมาณ ร้อยละ 40 ส่วนใหญ่เป็นป่าที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อม 

โทรมและป่าโปร่ง ซึ่งส่วนใหญ่บริเวณป่าจะมีอยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ของแต่ละหมู่บ้านและบนเนินภูเขา 
5.2 มวลชนจัดตั้ง 

  - ลูกเสือชาวบ้าน จ านวน 3  รุ่น จ านวน 160 คน 
  - กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านระดับหมู่บ้าน มี 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 10-15 คน 

- กลุ่มเยาวชนระดับต าบล มีการจัดตั้งกลุ่มทุกหมู่บ้าน มีจ านวนสมาชิกกลุ่ม 26 คน 
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- กลุ่มประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ านวน 14 กลุ่ม 
- กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 220 คน 

5.3 สิ่งแวดล้อม 
ผลการพยายามรณรงค์ ฟ้ืนฟูสภาพป่า  แหล่งน้ า พร้อมทั้งการป้องกันและปราบปรามผู้บุก 

รุกที่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังท าให้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมีสภาพที่ดีและมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 
ด้านอากาศดี แหล่งน้ ามีคุณภาพ ปริมาณขยะยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข 

๕.๔ จุดเด่นของพ้ืนที่ 
  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นราบสูงบางส่วน ป่ามีสภาพเป็นป่าโปร่ง และป่าไม้เบญจ
พรรณ เหมาะแก่การท าการเกษตร 

๕.๕ ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้มีการเผยแพร่ข่าวสาร โดยการประชา สัมพันธ์ให้ 

ประชาชน ได้เข้าใจในเรื่องการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเมืองต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งทุกระดับในส่วนของการบริหารก็
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การวางแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล   การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นต้น 

๕.๖ การอ านวยความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สิน 
ติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะที่ช ารุดเสียหาย ให้ใช้การได้สะดวก  

และปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา โดยเฉพาะตามจุดที่ชุมชนหนาแน่น 
๕.๗ สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ทั้งสิ้น 9,033 
คน  เป็นชาย  4,501 คน  เป็นหญิง  4,932  คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 51.30 % การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
น้อย เนื่องจากการอพยพแรงงาน 

๕.๘ คณะผู้บริหาร 
7.2.1 นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

  หมายเลขโทรศัพท์  085 – 4519 - 740 
 7.2.2 นายบุญโส โสโท  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
  หมายเลขโทรศัพท์  081 – 0573 - 285 
 7.2.3 นายสุพิศ สัตย์ธรรม ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
  หมายเลขโทรศัพท์  083 – 3286 - 709 

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  มีความครบถ้วน   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไฮวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  ว่ามีปัญหาอะไรและความ
จ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองไฮและความ
ต้องการของประชาชน   
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค  SWOT  

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการ
ตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  
ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  
และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเครื่องมือแบ่งออกเป็นด้านต่าง 
ๆ  ดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ  
2. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพ้ืนที่ 
3. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮมีวิสัยทัศน์  และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลเป็นส าคัญ 
4. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความส าคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  เข้าใจระบบ

ประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและพร้อมจะขยายฐานประชาธิปไตย 
5. มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น  
6. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้าง

รายได้ของประชาชนมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ  ลดการว่างงาน
และองค์กรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

7. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองไฮเข้ามามีบทบาทมากในการ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที ่

8. มีบุคลากรที่มีทักษะ  ความเชี่ยวชาญทางวิชาการวิชาการในการด าเนินโครงการกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน 

9. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๑๐.มีหอกระจายข่าวประจ าทุกหมู่บ้าน  มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร 
๑๑.ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน 

ต าบล 
                  ๑๒.ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับ อบต. 

๑๓.มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 2 แห่ง สามารถขยายโอกาสการเรียนให้กับเด็กและเยาวชน สามารถเป็นศูนย์
การเรียนรู้ประจ าต าบลได้ในอนาคต 

 ๑๔.มีสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะท าการพัฒนาฟ้ืนฟู 
จุดอ่อน (Weaknesses-W) 

1. ประชากรแฝงยากต่อการควบคุม ดูแล  มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  และอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ 

2. พ้ืนที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟ้า  แหล่งน้ า  ยังไม่ได้ด าเนินการให้เท่าเทียม
กันทุกพ้ืนที ่

3. ประชาชนในบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
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4. ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
5. โรงงานอุตสาหกรรมและการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นเหตุท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ  

 
6. บางพ้ืนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการร่วมกันก าหนดทิศทาง  ประเด็นปัญหาการ

พัฒนา  จึงท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
                  7.แหล่งน้ าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ 
                   8.เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 

 

โอกาส  (Opportunities-O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐ

ต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง  โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมีความเป็นอิสระ
ในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย  การบริหารงาน
บุคคล  การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใน
ท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6  ด้าน  ท าให้ อบต. มีโอกาสได้รับการ 
จัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  
ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  กระตุ้นให้ชุมชน
พ่ึงตนเอง 

4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน  
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากข้ึน 

5. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส  เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

6. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา  
ปลูกฝังค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 

7. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ  มีหลาย
ชอ่งทาง  ได้แก่ อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

8. การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในด้านการศึกษา การสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความต่อเนื่องส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มมีงบประมาณด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ   

9.  
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats-T) 
1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่า

รายได ้
3. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ท าให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT 

         เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  
โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานใน
อนาคตต่อไป  ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน  
(Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T)  เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ  

1. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพ้ืนที่ 
2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ มีวิสัยทัศน์  และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
3. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความส าคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  เข้าใจระบบ

ประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและพร้อมจะขยายฐานประชาธิปไตย 
4. มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น  
5. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้าง

รายได้ของประชาชนมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ  ลดการว่างงาน
และองค์กรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

6. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองไฮเข้ามามีบทบาทมากในการ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที ่

7. มีบุคลากรที่มีทักษะ  ความเชี่ยวชาญทางวิชาการวิชาการในการด าเนินโครงการกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน 

8. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
10.มีหอกระจายข่าวประจ าทุกหมู่บ้าน  มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร 
11.ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน 

ต าบล 
12.ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ 

พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ อบต. 
จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
       ๑.ประชากรแฝงยากต่อการควบคุม ดูแล  มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  และอาจ 

ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ 
 
๒.พ้ืนที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟ้า  แหล่งน้ า  ยังไม่ได้ด าเนินการให้เท่า 
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เทียมกันทุกพ้ืนที ่
๓.ประชาชนในบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
๔.ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
 
๕.โรงงานอุตสาหกรรมและการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นเหตุท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ  
๖.บางพ้ืนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการร่วมกันก าหนดทิศทาง  ประเด็นปัญหาการ 

พัฒนา  จึงท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
๗.แหล่งน้ าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่งกักเก็บ 

น้ าใช้ 
๘.เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม่มีความเข้าใจ 

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 
โอกาส  (Opportunities-O)  

  ๑.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใน
ท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6  ด้าน  ท าให้ อบต. มีโอกาสได้รับการ 
จัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  
ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  กระตุ้นให้ชุมชน
พ่ึงตนเอง 

๓.รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ 
ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

๔.มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส   
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

๔.รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา   
ปลูกฝังค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 
                  ๖.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ  มีหลาย
ช่องทาง  ได้แก่ อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                 ๗.การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในด้านการศึกษา การสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความต่อเนื่องส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มมีงบประมาณด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats-T) 
๑.สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา 

ท้องถิ่น 
๒.การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่าย 

มากกว่ารายได ้
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               ๓.แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ท าให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
สภาพปัญหาของพื้นที่ 

1. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าไว้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง 
1.2 ปัญหาการไม่มีคู่สายโทรศัพท์ส าหรับเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
1.3 ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
1.4 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 
2.1 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 

- ปัญหาการขาดความรู้และความช านาญในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
- ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพที่มั่นคง 

2.2 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและการพัฒนาการเกษตร 
- ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

3.ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย 
3.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัยยังมีไม่ทั่วถึง 
3.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ที่สูงอายุ ,เดก็ ,สตรี และคนพิการ ยังไม่ทั่วถึง 
3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยมีพาหะคือยุงลายและการป้องกันลูกน้ ายุงลายการแพร่

ระบาดของพิษสุนัขบ้า 
3.5 ปัญหาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

4. ปัญหาน้ ากิน-น้ าใช้ และน้ าเพื่อการเกษตร 
4.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง 
4.2 ปัญหาระบบประปาหมู่บ้านมีไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน 
4.3 ปัญหาแหล่งเก็บกักน้ าเช่นสระน้ าสาธารณะยังมีไม่เพียงพอ 

5. ปัญหาการขาดความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ดี 
5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบซึ่งยังไม่ทั่วถึง 

6. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1 ปัญหาน้ าเสียจากโรงงาน เช่น น้ าเสียจากโรงงานมันสัปหลัง โรงงานการผลิตน้ าดื่ม ฯลฯ 
6.2 ปัญหาน้ าในคลองชลประทาน/คลองธรรมชาติ/คลองซอยต่างๆ มีน้ าเค็มเข้าถึงในบางฤดูกาลท าให้ไม่

สามารถน าน้ ามาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภคได้ 
6.3 ปัญหาน้ าในล าคลองตื้นเขินเนื่องจากมีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 

7. ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.1 ปัญหาความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
7.2 ปัญหาบุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
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ความต้องการของประชาชน 
1.ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 ขุดลอกคลอง,สร้างสะพาน คสล. ,วางท่อระบายน้ า 
1.2 ต้องการคู่สายโทรศัพท์ส าหรับเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
1.3 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบนถนนทุกสายเพ่ิมขึ้น 
1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตทุกสาย 

2. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานท า 
2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านผลผลิตทางการเกษตร 
2.2 ฝึกอบรมความรู้ทั้งทาง ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
2.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ 
2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย 

3. ความต้องการด้านสาธารณสุขและอนามัย 
3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการด้านอนามัยแม่และเด็ก 
3.2 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
3.3 จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การก าจัดลูกน้ ายุงลายและการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าโดย

ทั่วถึง 
3.4 จัดให้มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ,เด็ก,สตรีและคนพิการ รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
3.5 จัดให้มีการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
3.6 จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 

4. ความต้องการด้านน้ ากิน – น้ าใช้ และน้ าเพื่อการเกษตร 
4.1 ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ าและก าจัดวัชพืชในล าคลอง 

5. ความต้องการด้านความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและการฝึกอาชีพ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารห้องสมุดชุมชน 
5.2 ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษานอกระบบ 
5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆรวมทั้งโรคเอดส์ 
5.4 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1 รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการที่จะไม่ปล่อยน้ าเสียลงสู่ล าคลองสาธารณะ 
6.2 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.3 ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 

7. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี ,กลุ่มอาสาอื่นๆ 
7.2 จัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  
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การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง  ร่วมจัดท า  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไฮ  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไฮจะสมบูรณ์ได้นั้น  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน  ให้เกิดความตระหนักร่วมกัน  แก้ไขปัญหาและ
ความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัย
เรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วน
ด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
ส่วนรวม 
 การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.2552  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และกฎหมายอ่ืนของ 
อบต.  ใช้เทคนิค  swot  เข้ามาช่วย  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้า
ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และภัยคุกคาม  ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  7  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.2552  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
(2) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(3) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(4) การสาธารณูปการ  
(5) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(6) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(7) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(8) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(9) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
(3) การป้องกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(8) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ     

 สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(9) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ และประสานการจัดท า  

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(4) การพานิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ 

ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน  

หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา ท้องถิ่น  
(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน 
(2) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่นอ่ืน 
                    (๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน  
 
วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) และเป้าประสงค์ (goal)  
 

การพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.หนองไฮ 
วิสัยทัศน์ (vision) 

พร้อมสรรพความสะดวก  เศรษฐกิจยั่งยืน 
ชุมชนสันติสุข   บริการด้วยความจริงใจ 

พร้อมสรรพความสะดวก 
มีการส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ทันสมัยเพียงพอแก่ 

ความต้องการและการวางผังเมืองภายในชุมชนให้ได้สัดส่วนและเหมาะสม  สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้
อย่างสะดวกสบาย 
เศรษฐกิจยั่งยืน 

มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  เพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  มีการออม  มีระบบเศรษฐกิจ 
ชุมชนที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางในพระราชด าริ  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ชุมชนสันติสุข 

ส่งเสริมให้ครอบครัวอยู่อย่างวิถีไทย  รักษาเอกลักษณ์ไทย  มีการเกื้อกูลกันในสังคม  พึ่งพา 
ตนเองได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกันทางสังคม  และการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน 
บริการด้วยความจริงใจ 

มีการพัฒนาการให้การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้รับบริการรวดเร็ว  ทันใจ   
ถูกต้อง  มีการจัดการโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีบุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  ทันสถานการณ์  และมีคุณธรรม
จริยธรรมอันดี 
 

พันธกิจ (mission)  

1 การพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้า และแหล่งน้ า ให้สะดวกสบายและเพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชน 

2 การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพ มีงานท าและมีรายได้เพียงพอ 
3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้มี 

ความอย่างยั่งยืนและปลอดภัย 
4 การป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้ 
5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
7 การพัฒนาการให้บริการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือกาบริหารจัดการของภาครัฐ 

 เป้าประสงค์ (goal) 
1 ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ทันสมัยเพียงพอแก่ความต้องการ 
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ประชาชน  สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้อย่างสะดวกสบาย 
2 ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  มีการออม  มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง  มี 

ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางในพระราชด าริ  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
3 ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

  4 การป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้ 
  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  7 การบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
 การจัดล าดับความส าคัญประเด็นยุทธศาสตร ์

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพย์สิน 
7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
     (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
     1) แผนพัฒนาภาค 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตให้แข็งแกร่ง มีความสมดุล และมีความสามารถในการ 
                    แข่งขัน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 เร่งต่อยอดและใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือและข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ AEC GMS ACMECS 
1.2 สร้างความม่ันคงและสมดุลของการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานของภาค 
1.3 เพ่ิมศักยภาพการผลิตทั้งในและนอกเขตชลประทาน 
1.4 เพ่ิมความม่ันคงเพ่ือรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายย่อย 
1.5 เพ่ือประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น 
1.6 ส่งเสริม SME  ให้มีบทบาทในภาคและมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
1.7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย 
1.8 เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวและการบริการ 
1.9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคนให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

2.1  พัฒนาคุณภาพคนให้พร้อมรองรับโอกาสด้านอาชีพ 
2.2  พัฒนาระบบการศึกษาให้รองรับคนทุกวัย 
2.3  เพ่ิมผลิตภาพแรงงานด้านการเกษตร 
2.4  ส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  เพ่ือปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี    มี

ศีลธรรม  
2.5  พัฒนาบริการด้านสุขภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเป็นธรรมในสังคมและความเข็มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

2.1  สร้างโอกาสและความมั่นคงในการอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และความส าเร็จของปราชญ์ชาวบ้านเป็นแรงจูงใจ เพ่ือสืบทอดอาชีพ
เกษตร 

2.2  รื้อฟ้ืนประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้เป็นทุนทางสังคม 
2.3  เพ่ิมบทบาทภาครัฐและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินใน  

 พ้ืนที่ชุมชนเพ่อสร้างโอกาสในอาชีพ 
2.4  พัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
2.5  เสริมสร้างความมั่นคงของประชาชน โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง

สังคมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนา 

2.1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปรับปรุงพ้ืนที่ป่าไม้ 
2.2  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและดูแลรักษาป่าไม้ 
2.3  การค้นหาและต่อยอดภูมิปัญหาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
2.4 พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทางกายภาพของ

พ้ืนที่และพัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึง 
2.5  ควบคุม ก ากับ ดูแล  คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 

 

     2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
        กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ประกอบด้วย  เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  อุดรธานี  
บึงกาฬ 
 
 วิสัยทัศน์   “ศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการบริการ  การท่องเที่ยว  
                         ของอนุภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน” 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว   โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบุคลากร เผยแพร่ 

  และประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า   โดย  
                     การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมเครือข่ายวิสหกิจ  ส่งเสริมความร่วมมือทาง  
                     การค้า การเกษตร  การบริการและการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร  โดยพัฒนาโครงสร้าง 
  พ้ืนฐานการเกษตร  เพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าทางการเกษตร  ที่ได้ 
  มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ผลิตและบริโภค       

 

     3) แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีในปี พ.ศ. 25561 – 2564 
 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงภายในปี 2564”  
2.  พันธกิจ (Mission) 

2.1  พัฒนาและส่งเสรมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2.2  ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด 
2.3  พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. ค่านิยม  UDON  TEAM 
  U = UNITY  :  มีเอกภาพ 
  D = DEVELOPMENT  :  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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  O = OPENMIND  :  เปิดใจให้บริการ 
  N = NETWORK  :  สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  T = TRANPARENCY  :  มีความโปร่งใส 
  E = EXCELLENCE  :  เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  A = ACCOUNTABILITY  :  มีความรับผิดชอบ 
  M = MORALITY  :  มีศีลธรรม 
  4.  เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
 เพ่ือสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

5.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP   เทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 
6.   ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเป็นสากล 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์รวมจังหวัด (GPP) ต่อปี  ร้อยละ 3 
 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และขนาดย่อม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพ่ือให้แข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพ่ือ

รองรับการค้า การลงทุน และการบูรการ 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่อให้แข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร                                                            
 เป้าประสงค์ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์รวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตร  ต่อปี  ร้อยละ 3                    
 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

เป้าประสงค์ 
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เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษามีสุขภาพที่ดี  
ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละของดัชนีของชี้วัดความสุขต่อปี  ร้อยละ 85                    
 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนและขยายการด าเนินงานยุทธศาสตร์อุดรธานี  เมืองผู้สูงอายุคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกลุ่มวัย  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานี 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น  

เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และเติบโตอย่างมีดุลยภาพ ตอบสนอง 

การท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายได้การท่องเที่ยวต่อปี  ร้อยละ 5                    
 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือการท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการในทุกรูปแบบการท่องเที่ยวและ
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤต
กรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  ร้อยละของพ้ืนที่ป่าที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อปี  ร้อยละ 2 
 
      
          กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน  
               ร่วม อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมลพิษ 
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรามชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
เป้าประสงค์ 

เพ่ือให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ปละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม  ร้อยละ 5                    
 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ   

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
  

กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 
วิสัยทัศน์    “เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงภายในปี 2564 ”  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
เป้าประสงค์   เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและด ารงชีพอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนา  

1.   สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
2. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และการท าการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนและการจัดตั้งตลาดกลาง 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการและเครือข่ายโดย

ส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญา และความเป็นไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
5. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมสร้างตามสัญลักษณ์ของสินค้า 

 

ตัวช้ีวัด   
1.  การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ประสงค์จะได้รับการพัฒนาอาชีพ 
2. การจัดตั้งศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือศูนย์สาธิตการท าเกษตร 
3. มีตลาดชุมชนหรือตลาดกลาง 
4. การจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมการแสดงสินค้า 
5. ระดับความส าเร็จในการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์    มีใช้การทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประโยชน์เหมาะสมและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลย์และยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา    

1. เพ่ิมความสมบูรณ์และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งการป้องกันไฟป่าและการจัดท าแนวเขต 
ป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนและป้องกันรักษาป่าเชิงรุก 

2. ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีในการ 
ฟ้ืนฟูบ ารุงดินและการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ 

3. ปลูกจิตส านึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การก าจัดขยะ และสิ่งแวดล้อม 
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5. การพัฒนาพ้ืนที่ชุมน้ าเพ่ือการเกษตรและสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า 
ตัวช้ีวัด  

1. ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนแหล่งน้ าในความรับผิดชอบที่ได้รับการขุดลอกหรือปรับปรุง 
3. การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและพันธ์กล้าไม้ 
4. ปริมาณขยะในพ้ืนที่ได้รับการก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่ได้มีการจัดท าแนวกันไฟ 

ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์     การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมีความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนา ฟ้ืนฟู แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และท่ีมนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าการท่องเที่ยว และการบริการด้านการท่องเที่ยว 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และสถาบัน การศึกษาในการรักษา 

ทรัพยากรทางการเที่ยงเที่ยว 
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยวโดยวิธี 

ชีวิตวัฒนธรรมชุมชน 
ตัวช้ีวัด    

1. แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
3. การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
4. การประชาสัมพันธ์และแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

เป้าประสงค์ การศึกษาท่ีมีคุณภาพสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
แนวทางการพัฒนา  

1. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีอยูในความรับผิดชอบ 
2. เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา  และการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของครอบครัว สตรี ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

สถานบันทางสังคมในการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกจิตส านึกในความรักความสามัคคี และความเป็นไทย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนชุมชน 
7. การจัดท าฐานข้อมูลทุกด้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการจัดการ 
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ตัวช้ีวัด  
1. ระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้รับการก่อสร้างหรือบ ารุงรักษา 
2. สนับสนุนด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. การจัดการแข่งขันกีฬาการจัดกิจกรรมการส่งเสริมกีฬานันทนาการ 
4. การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมนักเรียนในสังกัดหรือโรงเรียนใน 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. ครูพ่ีเลี้ยง/ผู้ดูแลเด็ก ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้ 
6. ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับเบี้ยยังชีพ 
7. มีการจัดท าแผนชุมชน 
8. การจัดให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภา 
9. มีการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     มีการสืบทอดตลอดไป 

เป้าประสงค์ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการสืบทอดตลอดไป 
แนวทางการพัฒนา   

1. ส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ปลูกจิตส านึกของประชาชน เยาวชน ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

วัฒนธรรมที่ดี 
ตัวช้ีวัด 

1. การจัดงานประเพณีที่ อปท.ได้จัดหรือร่วมจัด 
2. การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในพ้ืนที่ 

พันธกิจของจังหวัดอุดรธานี(Mission) 

1.1 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ 
เทคโนโลยี 

1.2  การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
1.3  การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพด้านการค้า  เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการ 

พัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
1.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   

เพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชนในจังหวัด 
1.5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
1.6  การประยุกต์ให้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี  

และปริญญาโท  
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4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการก าหนดแนวนโยบายให้พนักงานส่วน 
ต าบลได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา และแนวทางการให้ทุนการศึกษา 

5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เยื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับ 
ขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลในอนาคต 

6. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ 
อินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ส านักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
2. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่า 

จ านวนบุคลากร 
3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฎิบัติ 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 
6. อบต.ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานส่วนต าบลได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat : T) 
 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อ 

ต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
 พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
 งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ 

(Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based management) และ
การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับ 

ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual scorecards) 
ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 
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ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 
organization desirable) 

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies  
                and strategies to all employees) 

5. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain 
ethical policies and socially responsible behavior) 

๖.พนักงานส่วนต าบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ
ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน 

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 

         ภารกิจหลัก  
   1. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 

       2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
       3. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน 
    4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       5.การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
       6.การพัฒนาสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข 
       7.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ภารกิจรอง       
1. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหอุตสาหกรรมในครัวเรือน       
3. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา 

ท้องถิน่ 
4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
5. การสังคมสงคราะห์ 
6. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7.  
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ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

หลักการและเหตุผล 
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ 

ยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบ
ใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ .องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2545  

ข้อ 299 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้.องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลที่ . ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของ
แผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลนั้น 

ข้อ 308 ให้.องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 299 แล้ว
เสนอให้ .จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ .จ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ .จ. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่.องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ .จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้.องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี แล้วให้.องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 299 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลด้วย 

เพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลตามระบบแท่ง ที่ได้มีการน าระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะมาบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2559 และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์และประเมินสมรรถนะของบุคลากรซึ่งจะน าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานบุคคล ทั้ง การเลื่อนขั้นเลื่อนค่าตอบแทน, การพัฒนาบุคลากร, การจ่ายเงินโบนัส, การเลื่อนระดับ 
และการให้พ้นจากราชการนั้น .องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ.
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ 
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อ
ประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการ
ที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้าง
ความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึง
ก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ของข้าราชการเพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  ต้องเตรียมพร้อมกับภารกิจซึ่งต้องได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจ  ไม่ว่าจะเป็น  กรุงเทพมหานคร  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ๆ ตามกฎหมายซึ่งภารกิจของแต่ละด้านเป็นภารกิจที่
จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะ  กระบวนการ  และการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นองค์รวมหรือบูรณาการสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น  ตลอดจนพนักงานและลุกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้  สรรพก าลัง
ร่วมกัน มีการปฏิบัติงานแบบระดมสมอง (Brainstorming)  กล่าวคือ  การปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยความรู้จากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  ภาคประชาชน  หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การพัฒนาท้องถิ่นไทยท้องถิ่นเพ่ือท้องถิ่น  
ร่วมมือกันในการก าหนดทิศทางการพัฒนา  โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีพนักงาน 
ลูกจ้างของท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยการยืดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น จึงได้
เสนอแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไฮ 

ประกาศ .จังหวัดอุดรธานี 
  ตามประกาศ .จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนที่ 3  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  5  ด้านดังนี้ 
                           1.ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           2.ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                           3.ด้านการบริหาร 
                           4.ด้านคณุสมบัติส่วนตัว 
                           5.ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
                           เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ .จังหวัดอุดรธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 269  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝ่ายการเมือง  และพนักงานจ้าง 
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1.2.1 เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของ.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ปีงบประมาณ 
2564 – 2566 

1.2.2 เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของ.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม ท าให้บุคลากรทั้งหลายได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพอย่างเป็นระบบใน
แนวทางท่ีเหมาะสมและช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น 
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1.2.3 เพ่ือให้.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮสามารถน าหลักการและแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นหลักในการ
พัฒนาบุคลากรของ.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  

1.2.4.  เพ่ือศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อน าองค์ความรู้มาปรับใช้กับท้องถิ่น 
ของตน 

    1.2.5.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
                           5.1.ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           5.2.ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                           5.3.ด้านการบริหาร 
                           5.4.ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                           5.5.ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
1.3 ขอบเขตการด าเนินการ 

1.3.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.3.2 ศึกษาวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของ.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
1.3.3 ส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่าย/กอง ว่าขาดความรู้

หรือทักษะในด้านใด 
1.3.4 ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 
1.3.5 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT 
1.3.6 สรุปและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.3.7 เสนอขอความเห็นชอบต่อ .จ. อุดรธานี เพ่ือให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากรของ.

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
1.3.8 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรของ.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดท าแผน 
1.4.1 เชิงปริมาณ ท าให้.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮมีแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ    

2564 – 2566 จ านวน 1 เล่ม และน าไปประกาศใช้ในการบริหารงานบุคคลของ.องค์การ
บริหารส่วนต าบล ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

1.4.2 เชิงคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรของ.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ มีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีระบบมากข้ึน 

1.5.  เป้าหมายการพัฒนา 
 1.  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร 

2. การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
 3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานจ้าง 
 4. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
       1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

จากการประเมินสภาพการณ์ปัญหา/ความต้องการ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของสภาพการพัฒนา
ในอนาคต ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ 
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“บริหารงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  บริการด้วยความฉับไว ทันสมัย และถูกต้อง  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  ส่งเสริม  อนุรักษ์ประเพณีด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน” 

 2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

“ เมืองน่าอยู่ ศูนยก์ลางอนุภูมิภาคลุม่แม่น้ าโขง” 

พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
 พันธกิจที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 

พันธกิจที่  2  สร้างระบบการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ    
                     พันธกิจที่  3  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  
ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร 
                    พันธกิจที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพ  เพ่ิมบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในงานด้านสังคม
สงเคราะห์และการสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน 
                    พันธกิจที่  5  ฟ้ืนฟู   อนุรักษ์   ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว 
                    พันธกิจที่  6  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง  การบริหาร และ 
การปกครอง  ให้กับประชาชน  สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบ 
ต่าง ๆ  และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต. 
                    พันธกิจที่ 7 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  และพัฒนาการกีฬา 
พันธกิจของจังหวัดอุดรธานี(Mission) 

1.1   การสร้างความเข้มแข็งของสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
1.2  การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
1.3  การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพด้านการค้า  เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการ 

พัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
1.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   

เพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชนในจังหวัด 
1.5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
1.6  การประยุกต์ให้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.6 หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. ๒๕๔๖                
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มาตรา  ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และพระราชกฤษฎีกา   

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของส่วนต าบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  

ข้อ 299 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้ส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ ก.
อบต. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง
ของพนักงานส่วนต าบลนั้น 

ข้อ 300 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้ส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 

  (1) นายก อบต.  เป็นประธานกรรมการ 
  (2) ปลัดส่วนต าบล   เป็นกรรมการ 
  (3) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน เป็นกรรมการ 
  (4) หัวหน้าส านักปลัดส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

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

ข้อ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็นในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะ
ตัวบุคคลและฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการ ตามแผนอัตราก าลังของส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นใน
ด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 303 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้มีความชัดเจนและครอบคลุม
พนักงานส่วนต าบลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของส่วนต าบลทุกต าแหน่ง โดยก าหนดให้พนักงานส่วน
ต าบลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  

  ข้อ 304 หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

  (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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ข้อ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง หรืออาจ
มอบหมายส านักงาน ก.อบต. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.อบต. ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

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

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการ
พัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

ข้อ 306 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาส่วนต าบลต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อ 307 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาส่วนต าบลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ข้อ 308 ให้ส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 299 แล้วเสนอให้ ก.อบต. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ ก.อบต. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อบต. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนา 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่ ส่วน
ต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.อบต. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้ส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี แล้วให้ส่วนต าบล
ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 299 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลด้วย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของอัตราก าลังท่ีมีอยู่ 
  เนื่องจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) เป็นแผนอัตราก าลังฉบับใหม่ ซึ่ง
ก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัดสรรก าลังคนตามอัตราที่ว่างเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยปรากฏว่ามีต าแหน่งที่มีคน
ครอง จ านวน 84 อัตรา และต าแหน่งว่างจ านวน 6 อัตรา จากจ านวนทั้งสิ้น 90 อัตรา คิดเป็นอัตราว่างร้อยละ 
6.66 (6x100/90) โดยหากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮด าเนินการสรรหาต าแหน่งว่างได้ครบตามแผน
อัตราก าลังที่ก าหนดไว้ จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮได้รับข้าราชการ พนักงานจ้างเข้ามาในสังกัดจ านวน
เหมาะสมกับแผนอัตราก าลัง 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์กร 
รวมทั้งนโยบายของคณะผู้บริหารองค์กร และเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละคน จึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ จึงได้วิเคราะห์แสดงข้อมูลเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของ
อัตราก าลังที่มีอยู่ โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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ประเภท ความรู้ความสามารถท่ีประเมินได้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา อบรม 
ข้าราชการ / พนักงานจ้าง 
(บรรจุ/จัดจ้าง ใหม่) 

- ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ยังไม่อาจประเมินหรือวัดค่าได้ โดยเฉพาะ
ทัศนคติการท างานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ นโยบายขององค์กร ดังนั้น กลุ่ม
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ องค์กรจะต้องด าเนินการพัฒนาความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติให้เกิดความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการท างาน ลักษณะของงาน
ที่ท า และให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ข้าราชการ / พนักงานจ้าง 
(บรรจุ/จัดจ้าง เดิม) 

- ส าหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ มีทั้งความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ใน
การท างาน แต่เพ่ือให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนข้อ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน ทั้ง การเงิน การ
คลัง การบริหารงานบุคคล การวางแผน ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องจัดส่ง
เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาเพ่ือเพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้
เป็นปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมเทคนิคในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถ
แนะน าเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ต่อไป 

 
หมายเหตุ   การฝึกอบรม พัฒนาให้เป็นไปในทุกต าแหน่ง 
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องค์กรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้มีคณะท างาน  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮประกอบด้วย 

  1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นประธานกรรมการ 
  2.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการ 
  3.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ             เป็นกรรมการ 
  4.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน     เป็นกรรมการ 
  5. เจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคล     เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนของบุคลากร  เสนอขออนุมัติจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล  อย่าง
น้อยปีละ 1  ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1  การเตรียมการและการวางแผน 
  1.1  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  1.2  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละ
คนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ 
  1.3  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
2  การด าเนินการพัฒนา 
  2.1  การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็น
ที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทาง หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ 
การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 
  2.2  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรือ
ว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
1.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
- งานบริหารงานบุคคล 

2.  วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- งานบริหารงานบุคคล 
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3.  พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายในจุดใด
ที่ต้องมีการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- งานบริหารงานบุคคล 

4.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีต่อคณะกรรมการ / คณะ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- งานบริหารงานบุคคล 

5.  จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- งานบริหารงานบุคคล 

6.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ / คณะบุคคล
ที่ได้รับมอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- งานบริหารงานบุคคล 

7.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี - งานบริหารงานบุคคล 
8.  ประเมินผล - หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 

- งานบริหารงานบุคคล 
 

ทิศทางการพัฒนาบุคลากร 
วิสัยทัศน์  
“บุคลากรคุณภาพ” 
(คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบกลไกพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสูง มีความเป็นมืออาชีพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง มีบุคลิกภาพที่ดี  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
2. สร้างผู้น าในทุกระดับให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  และความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ

เป็นระบบ 
4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จิตส านึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน และคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

ประเด็นที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา) 
เป้าประสงค์ :  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมทั้งระบบ  

อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ อันประกอบด้วย การสรรหา การพัฒนา และการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่
อย่างมีศักยภาพสูงสุด  

ตัวช้ีวัด 
- ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนอัตราก าลังทีเ่หมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ        
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- ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนทางเดินสายอาชีพของทุกสายงานใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไฮ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้ยุติธรรม โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 

โครงการ :  
1. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ   
2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเพ่ือการประเมินและการพัฒนา  

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
โครงการ :  
1. โครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. โครงการจัดท าแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ   
3. โครงการจัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะบุคลากร  

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล 
โครงการ : 
1. โครงการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการเพื่อเพ่ิมความผาสุกในการปฏิบัติงาน  
ประเด็นที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ) 

เป้าประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถในการด าเนินงานเพื่อ
รองรับการพัฒนาองค์กรที่ครอบคลุมทุกด้าน 

ตัวช้ีวัด 
- จ านวนวันที่บุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเพ่ือน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
โครงการ :  
1. โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพในการท างานในทุกระดับ 
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน 
3. โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง) 
4. โครงการส่งเสริมและจัดหาทุนเพื่อการศึกษาต่อของบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  สร้างเสริมทัศนคติในการท างานเชิงบวกให้เพิ่มมากขึ้น 
โครงการ : 
1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ (โครงการ

ปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือการท างานอย่างมีความสุข 8 ประการ (ทัศนคติที่ดี ความกระตือรือร้น 
ความเชื่อมั่น ความยึดมั่นในคุณธรรม ความกล้าหาญ ความมั่นใจ ความมุ่งมั่น ความอดทน) 

- โครงการธรรมะกับชีวิต 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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- โครงการ EQ กับการท างานอย่างมีความสุข 
- โครงการทีมสร้างสรรค์ 
- โครงการองค์กรพลังบวก 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

ประเด็นที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ  
และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร  
เป้าประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่

องค์กรคาดหวัง  
 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพ่ือ
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ :  

1. โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) 

เชิงปฏิบัติอย่างมีระบบ  
3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงรุกในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากร(แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ พ่ีสอนน้อง) 
4. โครงการวิทยากรตัวคูณ (อบรมและน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
5. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน IT แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาสมรรถนะพนักงานให้มีความพร้อมในการสนับสนุน ยุทธศาสตร์พัฒนา 
องค์กร  

 
 
โครงการ :   

ประเด็นที่ 4 :  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หรือแรง

กระทบในทุกรูปแบบ 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรตาม แผนพัฒนา
บุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ 

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดอุดรธานี 
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ตัวช้ีวัด 
- จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
- ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากร 
โครงการ :  
1. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง 

(ท าความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วม ความร่วมมือ และความรับผิดชอบ) 
2. โครงการกีฬาสัมพันธ์ความสามัคคีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร 
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมขององค์กร 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
โครงการ : 
1. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการท างาน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานช่วยเหลือกันระหว่างองค์กร 

กับหน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตัวช้ีวัด 

- ผลการส ารวจภาพลักษณ์ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 
- ระดับความส าเร็จของการสร้างทีมประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จักแก่สังคม ชุมชน ในแง่มุมต่างๆ 
โครงการ :  
1. โครงการท างานเชิงรุก ปลุกจิตส านึก ผนึกใจให้บริการ (องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่) 
2. โครงการพบปะสื่อมวลชน 
3. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์  
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารภายในองค์กร 
โครงการ :  
1. โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ เมืองแห่งธรรมาภิบาล (รับทราบนโยบายหรือแนวทาง 

สร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการ และต่อยอดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
2. โครงการทีมประสิทธิภาพเพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิผล (มดงาน) 
3. โครงการอบบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

ไฮ 
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ส่วนที่  3 
หลักสูตรการพัฒนา 
 หลักสูตรในการพัฒนา  (พ.ศ. 2564 - 2566) 

1. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. หล  กสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. หลักสูตรประธานสภา อบต. 
5. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
6. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
7. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. 
8. หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
9. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
10. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. หลักสูตรนิติกร 
12. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
13. หลักสูตรบุคลากร 
14. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. หลักสูตรเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานธุรการ 
16. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง 
17. หลักสูตรเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
18. หลักสูตรเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานพัสดุ 
19. หลักสูตรเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
20. หลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา 
21. หลักสูตรนายช่าง 
22. หลักสูตรวิศวกรโยธา 
23. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
24. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
25. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
26. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
27. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทีเ่ปิดแผนหลักสูตรการอบรมบุคลากร สองกลุ่มหลักสูตร จ านวน 3 แผนในแต่ละกลุ่ม
หลักสูตร  

 102 นายกเทศมนตรี 
 103 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 106 รองนายกเทศมนตรี 
 107 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 109 เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


46 
 

 

 202 ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 203 ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 207 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 208 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 209 พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 210 เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 303 นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 304 นักบริหารงานคลัง 
 305 นักบริหารงานช่าง 
 306 นักบริหารงานสาธารณสุข 
 307 นักบริหารงานการศึกษา 
 309 นักบริหารงานทั่วไป 
 402 นักทรัพยากรบุคคล 
 410 นักวิชาการเงินและบัญชี 
 412 นักวิชาการพัสดุ 
 415 นักวิชาการศึกษา 
 416 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 418 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 420 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 425 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
 428 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 429 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 430 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
 441 พัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 442 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 504 การแก้ปัญหาบนเครื่อง PC เบื้องต้น (1 สัปดาห์) 
 517 การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วย Joomla (1 สัปดาห์) 
 550 คอมพิวเตอร์กับงาน Spread Sheet (1 สัปดาห์) 
 565 สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง (1 สัปดาห์) 
 566 สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ (1 สัปดาห์) 
 570 เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Office และโปรแกรมต่างๆส าหรับงานท้องถิ่น (2 สัปดาห์) 
 571 สารสนเทศส าหรับช่างและวิศวกรรม (1 สัปดาห์) 
 572 เทคนิคการใช้ AutoCAD และการค านวณหาพ้ืนที่ด้วย Google Earth (1 สัปดาห์) 
 573 การสร้างฐานข้อมูลด้วย ACCESS 2007 (1 สัปดาห์) 
 603 กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 604 กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานคลัง 
 605 วีดิทัศน์และสื่อสารสนเทศ (Video Production Training) 
 606 กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง 
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 607 การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 
 610 ผู้อ านวยการกองระดับ 7 องค์การบริหารส่วนต าบล 
 615 พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน 
 617 พัฒนาความรู้เพ่ือการสอบใบประกอบวิชาชีพภาคีพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา(พย) 
 619 การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน Tablet ให้กับผู้เกี่ยวข้องในการบริหารการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 620 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเชิงนโยบายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 621 กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 
 623 กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 624 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พร้อม

กิจกรรม English Adventure Camp 
 625 กลยุทธ์การพูดและการน าเสนอแบบมืออาชีพ 
 628 กลยุทธ์การประชุมสภาแบบมืออาชีพ 
 631 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ 
 633 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานนายกเทศมนตรี/นายก อบต. (ดูงานต่างประเทศ) 
 634 กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงาน อปท.(ปลัด/รองปลัด อปท.) (ดูงานต่างประเทศ) 
 635 กลยุทธ์การบริหารงานของผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วน ของ อปท. (ดูงานต่างประเทศ) 
 636 เพ่ิมประสิทธิภาพที่ปรึกษานายก อบจ. (ดูงานต่างประเทศ) 
 637 เพ่ิมประสิทธิภาพเลขานุการนายก อบจ. (ดูงานต่างประเทศ) 
 638 เพ่ิมประสิทธิภาพเลขานุการสภา อบจ. (ดูงานต่างประเทศ) 
 639 เพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบจ. (ดูงานต่างประเทศ) 
 640 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานนายก อบจ. (ดูงานต่างประเทศ) 
 641 เพ่ิมประสิทธิภาพประธาน/รองประธานสภา อบจ. (ดูงานต่างประเทศ) 
 624 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พร้อม

กิจกรรม English Adventure Camp 
 631 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ 
 810 การตรวจสอบภายในระดับต้น 
 812 การตรวจสอบภายในระดับสูง 
 817 กรณีศึกษาทางการเงินและการคลัง ในข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 823 การพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PR 

road to AEC) 
 825 English Magic Success การเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความส าเร็จ 
 826 การบริหารจัดการท้องถิ่นแนวใหม่ 
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การพัฒนาความช านาญการ  (สายปฏิบัติ) 
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่อยู่ในระดับผู้ปฏิบัติการ

หรือสายงานที่เป็นสายงานที่เป็นสายผู้ปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ใน
ระดับผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ดังนี้คือ 
 1. การฝึกอบรม การที่จะพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสายผู้ปฏิบัติ การพัฒนาท าให้เกิดความช านาญและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาน ามาใช้กับการปฏิบัติงานจนเกิดผลส าเร็จและพัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดผลและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้ก าหนดวิธีการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไฮ ดังนี้คือ 

1.1 หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
1.2 หลักสูตรส าหรับการสอบสวน สืบสวน การด าเนินงานทางวินัย 
1.3 หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.4 หลักสูตรส าหรับนายช่างโยธา/ ช่างโยธา 
1.5 หลักสูตรส าหรับนายช่างเครื่องกล / ช่างเครื่องกล 
1.6 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน / การบัญชี หรือเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
1.7 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ 
1.8 หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ/จพง.ธุรการ 
1.9 หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
1.10 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านนักบริหารงาน  อบจ. 
1.11 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านนักบริหารงานทั่วไป 
1.12 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านนักบริหารงานคลัง 
1.13 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านนักบริหารงานช่าง 
1.14 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านนิติกร 
1.15 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากร 
1.16 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาชุมชน 
1.17 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ 
1.18 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกร 
1.19 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านนักวิชาการศึกษา 

2. การทัศนศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในระดับผู้ปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮให้ความส าคัญกับ
การศึกษาดูงาน เพราะการศึกษาดูงานเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไฮได้ การศึกษาดูงานของบุคลากรท าให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถท่ีจะน าความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการท างานของหน่วยงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

การพัฒนาทักษะความช านาญ   
แนวทางนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติ เพราะถ้าหากว่าบุคลากรขององค์กรของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงานให้เกิดความช านาญดีขึ้น
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮก็สามารถจะพัฒนาระบบท างานให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เป็นอย่างดี 
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การส่งเข้าอบรมร่วมกับสถาบันที่มีการจัดฝึกอบรมเฉพาะด้าน   
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ บางครั้งจะต้องให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรได้รับการ

พัฒนาอย่างดี จึงจะต้องพัฒนาร่วมกับสถาบันที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะในบางครั้งลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ จะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งบางครั้งบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ยังไม่มีความเข้าใจและทักษะความช านาญในเรื่องที่ปฏิบัติ บุคลากรจะต้องได้รับการ
พัฒนาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

การนิเทศงาน  
ส าหรับการนิเทศงานก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮได้ให้ความส าคัญกับการนิเทศ

งานของบุคลากรที่อยู่ในสังกัด เพราะการนิเทศงานจะท าให้บุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ และรับเอาการเสนอแนะ
แนวการทางเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดขึ้นกับ
องค์กรได้ 

การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
 การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
สายงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ และจะได้ถือเป็นหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮต้องถือ
ปฏิบัติ เพราะการที่จะพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในต าแหน่งนี้ จะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการ
ท างาน หรือโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้ก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรที่
เป็นราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่เปลี่ยนสายงาน ดังนี้คือ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การแนะน างาน/การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 

การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

จึงได้ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮเพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ วิธีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือจะได้
น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ปรับปรุงการบริหารงานในท้องถิ่นของตนเองเพราะในการบริหารงานในยุคปฏิรูป
ระบบราชการ จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในทุกๆด้านให้พร้อมๆกันจึงจะท าให้องค์กรนั้นส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮได้ก าหนดแนวทางพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮไว้
ดังนี้คือ 

1. หลักสูตรเทคนิคการบริหารงาน เพ่ือความส าเร็จขององค์กร 
2. หลักสูตรการเสริมสร้างการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 
3. หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าและบริหารงบประมาณ 
4. หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร 
5. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ 
6. หลักสูตรเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
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ยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานส่วนต าบลหนองไฮ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)  ภายใต้แนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้ 
1. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้ยุติธรรม โปร่งใส และ     

ตรวจสอบได้ 
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 างานและการสื่อสารภายในองค์กรโดยทุกยุทธศาสตร์ บุคลากรทุก

ฝ่ายงานได้ร่วมกันก าหนดแผนงานและโครงการเพ่ือรองรับการน าสู่ภาคปฏิบัติไว้อย่างครอบคลุม 
 

การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี  

และปริญญาโท ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหางดง 
4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการก าหนดแนวนโยบายให้พนักงานส่วน 

ต าบลได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา และแนวทางการให้ทุนการศึกษา 
5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เยื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับ 

ขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลในอนาคต 
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6. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ 
อินเตอรเ์น็ตภายในส านักงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ส านักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
2. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่า 

จ านวนบุคลากร 
3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฎิบัติ 

โอกาส (Opportunities : O) 
4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
5. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
6. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
8. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 
9. อบต.ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานส่วนต าบลได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat : T) 
 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
 พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
 งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 

 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์  ( Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based 
management) และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่
ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual scorecards) ที่
เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
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3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 
organization desirable) 

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies  
                and strategies to all employees) 

5. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain 
ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานส่วนต าบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ
ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน 

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 

 
ส่วนที่  4  แนวทางการพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้ให้ความส าคัญกับ

บุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง การบริหาร และคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
  1.  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานจากสถาบันพัฒนากร
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐจัดขึ้น การ
ประชุม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.  จัดให้มีการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮเป็นผู้จัดอบรมเอง 
หรืออาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นที่ยอมรับ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่สามารถน ามาพัฒนางานและองค์กรได้ 
  3.  จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
ความเป็นเลิศท่ีดี เหมาะแก่การน ามาเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ โดย
การน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้สูงยิ่งขึ้น 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านทางระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การน าเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ ช านาญงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคม และส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยืดมั่นในหลักธรรมาภิบาล น าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีมาใช้ และปฏิบัติตามให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ หรือตัวชี้วัดที่ก าหนดในทุกมิติ 
  หลักสูตรส าหรับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1.  หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 
1.1  หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.2  หลังสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.3  หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.  หลักสูตรส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.1  หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.2  หลักสูตรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.3  หลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4  หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

3  หลักสูตรส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
3.1  หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 
3.2  หลักสูตรนักบริหารงานมืออาชีพ 
3.3  หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
3.4  หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
3.5  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
3.6  หลักสูตรนักบริหารงานนโยบายและแผน 
3.7  หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 
3.8  หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา 
3.9  หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
3.10  หลักสูตรเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.11  หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
3.12  หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
3.13  หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
3.14  หลักสูตรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.15  หลักสูตรเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
3.16  หลักสูตรเกี่ยวกับกีฬา สันทนาการ 
3.17  หลักสูตรเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ 
3.18  หลักสูตรเกี่ยวกับการคลัง 
3.19  หลักสูตรเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
3.20  หลักสูตรเกี่ยวกับการด าเนินการด้านพัสดุ 
3.21  หลักสูตรเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานงานธุรการ 
3.22  หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกร 
3.23  หลักสูตรเกี่ยวกับงานโยธา 
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3.24  หลักสูตรเกี่ยวกับงานเขียนแบบ 
3.25  หลักสูตรเกี่ยวกับงานไฟฟ้า 
3.26  หลักสูตรเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
3.27  หลักสูตรเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
3.28  หลักสูตรของลูกจ้างประจ าทุกต าแหน่ง 
3.29  หลักสูตรของพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 

4.  หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ด าเนินการเอง 
4.1  โครงการศึกษาดูงาน 
4.2  การประชุมประจ าเดือน (อาศัยการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ เพ่ือ

ถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ทราบ) 
 
4.3  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นต าบลหนองไฮ” 
4.4  การปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้างบรรจุใหม่ 
4.5  โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองไฮ 
4.6  การส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮได้รับการศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึ้น 
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5.  หลักสูตรอื่น ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีผู้บริหารเห็นสมควร 
 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
 

ที ่ โครงการหลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม  พัฒนา 
ปี 2564 
(จ านวน
คน) 

ปี 2565 
(จ านวน
คน) 

ปี 2566 
(จ านวน
คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
ของนายก อบต. ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเข้ารับฝึกอบรม 1 ครั้ง 
/ป ี

1 1 1  / 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
ของรองนายก อบต.  ให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 

ร อ ง น า ย ก  อ บ ต . ไ ด้ รั บ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

2 2 2  / 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน รอง
ประธานสภา อบต.หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบท างานของ
ป ร ะ ธ า น ส ภ า ห รื อ ร อ ง
ประธ านสภา  ให้ มี ทั กษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน 

ป ร ะ ธ า น ส ภ า  ห รื อ  ร อ ง
ประธานสภา ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

2 2 2  / 
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ที ่ โครงการ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม  พัฒนา 
ปี 2564 
(จ านวน
คน) 

ปี 2565 
(จ านวน
คน) 

ปี 2566 
(จ านวน
คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา 
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน
ของ  ส . อบต .  ใ ห้ มี ทั กษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน 

ส ม า ชิ ก  อ บ ต . ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึกอบรม 1 ครั้ง / ปี 

16 16 16 / / 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา 
อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน
ของเลขานุการสภา อบต.ให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการท างานมากยิ่งขึ้น 

เลขานุการสภา อบต.ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1 / / 
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  

ที ่ โครงการ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม  
พัฒนา 

ปี 2564 
(จ านวน
คน) 

ปี 2565 
(จ านวน
คน) 

ปี 2566 
(จ านวน
คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ
หน่วยงาน
อ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารของ
ปลัด อบต. ให้มีทักษะ ความรู้
แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ปลัด อบต.ได้เข้ารับฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

2 ห ลั ก สู ต ร เ กี่ ย ว กั บ หั ว ห น้ า
ส านักงานปลัด หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล ได้ รั บ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

3 หลั กสู ต ร เ กี่ ย วกั บ เ จ้ าหน้ าที่
วิเคราะห์ ฯ หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล ได้ รั บ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน 

พนักงานส่ วนต าบล ได้ รั บ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 
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ที ่ โครงการ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม  
พัฒนา 

ปี 2564 
(จ านวน
คน) 

ปี 2565 
(จ านวน
คน) 

ปี 2566 
(จ านวน
คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ
หน่วยงาน
อ่ืน 

5 หลั กสู ตร เกี่ ย วกับนิ ติ กรหรื อ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล ได้ รั บ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล ได้ รั บ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่  เจ้า
พนักงานธุรการหรือหลักสูตรอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารของ
ปลัด อบต. ให้มีทักษะ ความรู้
แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล ได้ รั บ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่  เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธ ารณภั ยหรื อหลั กสู ต ร อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารของ
ปลัด อบต. ให้มีทักษะ ความรู้
แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล ได้ รั บ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 
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ที ่ โครงการ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม  พัฒนา 
ปี 2564 
(จ านวน
คน) 

ปี 2565 
(จ านวน
คน) 

ปี 2566 
(จ านวน
คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อ่ืน 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่ วน
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารของ
ปลัด อบต. ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารของ
ปลัด อบต. ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่าง หรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เ พ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก ง า น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ แ ต่ ล ะ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการ
คลัง หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เ พ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก ง า น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ แ ต่ ล ะ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี หรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 
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ที ่ โครงการ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม  
พัฒนา   

ปี 2564 
(จ านวน
คน) 

ปี 2565 
(จ านวน
คน) 

ปี 2566 
(จ านวน
คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ
หน่วยงาน
อ่ืน 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ เจ้า
พนักงานพัสดุ  หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เ พ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก ง า น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ แ ต่ ล ะ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เ พ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก ง า น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ แ ต่ ล ะ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วน
การศึกษา  หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เ พ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก ง า น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ แ ต่ ล ะ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

17 หลักสูตรเกี่ ยวกับนักวิชาการ
ศึ ก ษ า  ห รื อ ห ลั ก สู ต ร อ่ื น ที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ ละระดับแต่ ละต าแหน่ ง  ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 
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ที ่ โครงการ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
พัฒนา  

ปี 2564 
(จ านวน
คน) 

ปี 2565 
(จ านวน
คน) 

ปี 2566 
(จ านวน
คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ
หน่วยงาน
อ่ืน 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วน
สาธารณสุขฯ หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เ พ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก ง า น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ แ ต่ ล ะ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

19 หลักสูตรเกี่ ยวกับนักวิชาการ
สุขาภิบาล  หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เ พ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก ง า น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ แ ต่ ล ะ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

20 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เ พ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก ง า น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ แ ต่ ล ะ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

1 1 1  / 

21 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่
ละต าแหน่ง  หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เ พ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก ง านแต่ ล ะต า แหน่ ง  ใ ห้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พ นั ก ง า น จ้ า ง   ไ ด้ รั บ
ฝึกอบรม      1 ครั้ง /ปี 

10 10 10  / 
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3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
 

ที ่ โครงการ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม  
พัฒนา 

ปี 2564 
(จ านวน

คน) 

ปี 2565 
(จ านวน

คน) 

ปี 2566 
(จ านวน

คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

1 หลักสู ตร เกี่ ย วกับการ พัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม  หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร 

เพ่ือพัฒนาทัศนคติ  คุณธรรม  
จริยธรรมของฝ่ายการเมือง และ
ข้าราชการประจ าให้การท างาน
เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 
ยุติธรรม ฯลฯ 

ข้ า ร าชการการ เมื อ งและ
พนักงานส่วนต าบลได้รับการ
พัฒนาฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี 

20 20 20 / / 
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3. แนวทางการพัฒนาบุคลากร  โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ที ่ โครงการ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม  
พัฒนา 

ปี 2564 
(จ านวน

คน) 

ปี 2565 
(จ านวน

คน) 

ปี 2566 
(จ านวน

คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

1 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี 

เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น  
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและสามารถ
น าความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น 

ให้ข้าราชการการเมืองและ
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ที่มีคุณสมบัติ ได้รับการ
พัฒนา 

5 5 5 / / 

2 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท 

เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น  
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและสามารถ
น าความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น 

ให้ข้าราชการการเมืองและ
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ที่มีคุณสมบัติ ได้รับการ
พัฒนา 

4 4 4 / / 
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ส่วนที่  5 รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร 
 

วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.
ทุกคนทุกต าแหน่ง
ได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา  
3 ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
1. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมจะท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้
หลักสูตร  ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้
ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
3.  สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร 
และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ 
ให้ค าปรึกษา 
และอ่ืน ๆ 
-  ให้
ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท และ
หลักสูตรตามสาย
งานปฏิบัติ 

 

พ.ศ.2564  - 
2566 

งบ อบต.
ตาม
ข้อบัญญัติ
อบต.หนอง
ไฮ 
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วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

เพ่ือให้พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.
ทุกคนทุก
ต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายใน
ระยะเวลา  3 ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
1.   ส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
2.  การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
3.  การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
4.  มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
วางตัวเป็นการทางการเมือง 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและลงโทษ 

พ.ศ.
2564  - 
2566 

งบ อบต.
ตาม
ข้อบัญญัติ
อบต.หนอง
ไฮ 
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วัตถุประสงค์
และ
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.ทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับ
การพัฒนาภายใน
ระยะเวลา  3 ปี   

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
1.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
3.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม 5 ส  

 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
/ สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่
ท างาน และสถานที่
บริการประชาชน 

พ.ศ.2564  - 
2566 

งบ อบต.ตาม
ข้อบัญญัติอบต.
หนองไฮ 
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แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานส่วนต าบลหนองไฮ พ.ศ.2564 - 2566 
 

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

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ครอบคลุมทั้งระบบ 
อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
อันประกอบด้วย การสรรหา 
การพัฒนา และการรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่อย่างมี
ศักยภาพสูงสุด  
 

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

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

 1. โครงการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
- 2566   
 2. โครงการจัดท าระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และประเมินสมรรถนะ
บุคลากร 
 3. โครงการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   
 
 

    
ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานส่วนต าบลหนองไฮ พ.ศ.2564 - 2566 
 

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

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
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
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 - หลักสูตรเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานส่วนต าบลหนองไฮ พ.ศ.2564 - 2566 
 

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

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ (Development and 
Knowledge Management) 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
บรรลุภารกิจและเป้าหมายของ
องค์กร 
 

 1. ร้อยละเฉลี่ยของ
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไฮที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะในระดับที่
องค์กรคาดหวัง 
   

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

1. โครงการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
2. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 4 ปี 
 

    
ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 
กองการศึกษา 
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แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานส่วนต าบลหนองไฮ พ.ศ.2564 - 2566 
 

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

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
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 
(ท าความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติ 
มีส่วนร่วม ความร่วมมือ และ
ความรับผิดชอบ) 

   ส านักปลัด.
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
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แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานส่วนต าบลหนองไฮ พ.ศ.2564 - 2566 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลากรคุณภาพ  (คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการท างาน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
เพ่ือส่งเสริม ผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือ และประสานงาน
ช่วยเหลือกันระหว่างองค์กร 
กับหน่วยงานหรือภาคส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

1. ผลการส ารวจภาพลักษณ์
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก 
2. ระดับความส าเร็จของการ
สร้างทีมประสิทธิภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไฮ 
3. ผลการส ารวจภาพลักษณ์
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก 
 4. ระดับความส าเร็จของ
การสร้างทีมประสิทธิภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไฮ 
 

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

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

   ฝ่ายนโยบาย 
และแผนงาน 
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ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่  26  มิถุนายน  2545 ใน
การติดตามผลการพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมีแนวทางการติดตามและประเมินผล เช่น 
ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด หมั่นคอยสังเกตการณ์ มีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบ และ
รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันท าการ นับ
แต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการต่อไป 

4. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดย 
core  team  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ส่วนที่ 7 ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับ 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตน 
และเป็นหลักการในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1.)  พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
ชัดเจน เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับได้ ไม่ตามกระแสหรือตามอ านาจตัวบุคคล 
(2.)  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และ
เสนอความคิดเห็น 
(3.)  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นการขยายสัมพันธ์ประสานและการบูรณาการ 
(4.)  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ 
และเกียรติภูมิของหน่วยงาน 

และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  และ
ลูกจ้าง  ดังนี้ 
  1.  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  จะด ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  2.  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  จะปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดแลไม่น า
ความเสื่อมเสียมาสู่หน่วยงานโดยเด็ดขาด 
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  3.  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  จะไม่กระท าการท่ีเป็นการละเมิดต่อวินัยทางราชการ 
  4.  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตและความเที่ยง
ธรรม 
  5.  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่  
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
  6.  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  พึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย  รักษา
ความสามัคคีและไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน 
  7.  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  พึงต้อนรับและให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรมและให้
การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชัดช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ไม่
ดูหมิ่นเหยียดหยาม  กดขี่ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
ประกาศจรรยาบรรณของข้าราชการท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  มีภารกิจ  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการ
พัฒนาต าบลและพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการให้บริการประชาชน  ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายงาน  ดังนั้น
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลมีความประพฤติดี  มีจิตส านึกในหน้าที่  สามารถประสานงานกับทุกคน  พนักงานส่วน
ต าบลจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติยศ  เกียรติฐานะของพนักงานส่วน
ต าบลอันจะส่งผลให้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไปไว้ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อ  1  พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ 
  ข้อ  2  พนักงานส่วนต าบลพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพนั้นด้วย 
  ข้อ  3  พนักงานส่วนต าบลพึงมีทัศนคติและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งการ
เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถและทักษะในการท างาน  เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  1.  พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ 
  2.  พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  มีความรอบคอบ  รวดเร็ว  
ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้อง  สมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
  3.  พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า  
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยื่องวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

**************************** 
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แบบสรุปการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564 – 2566 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ   อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
หัวข้อ สรุปพอสังเขป 

1.หลักการและเหตุผล การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับสากล เป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  คือ ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ ในการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการต้องก าหนดตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 2.1  เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ มีความรู้ในการปฏิบัติราชการ       
2.2  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ                                                                                                                  
2.3เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง 
2.4  เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร 
2.5  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.6  เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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หัวข้อ สรุปพอสังเขป 
3.หลักสูตรการพัฒนา 3.1  การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ

ต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
3.2  บุคลการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร หรือตามวงเงิน
งบประมาณท่ีมีอยู่ ดังนี้ 
3.2.1  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3.2.2  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
3.2.3  หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
3.2.4  หลักสูตรด้านการบริหาร3.2.5  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

4.วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการ
พัฒนา 

 1.แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบคุลากร                                                      .
2.พิจารณาเหตุผลและความจ าเปน็ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหด์ูว่าผู้ใต้บงัคับบญัชาแต่ละคนสมควร
ต้องไดร้ับการพัฒนาดา้นใดบ้าง จงึจะปฏบิัตงิานได้ส าเรจ็อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว ้                                                                            
3.ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
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หัวข้อ สรุปพอสังเขป 
(ต่อ) 

4.วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการ
พัฒนา 

  5.2  การด าเนินการพัฒนา 
5.2.1  การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และ
เรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการ
พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทาง หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบ
ตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 
5.2.2  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

5.งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา งบประมาณตามข้อบัญญัติ  ปี2564 
ส านักปลัดจ านวน 960,000. 
กองคลัง 40,000.- 
กองช่าง 40,000.- 
กองสวัสดิการ 40,000.- 
กองการศึกษา 40,000.- 
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หัวข้อ สรุปพอสังเขป 

6.การติดตามและประเมินผล   การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่  26  มิถุนายน  
2545 ในการติดตามผลการพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมีแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล เช่น ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด หมั่นคอยสังเกตการณ์ มีการมอบหมาย
งานให้รับผิดชอบ และรายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

หมายเหตุ  ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.อุดรธานี / ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 
1.ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
2.แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
3.แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2564-2566) 

ผู้รับรองข้อมูล 
 

 
 

 
 (นายถนอมศักดิ์   ยามโสภา) 

ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
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