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ค าน า 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็นภาระหน้าที่
ของผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของ
หน่วยงาน 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้ และ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการ
ฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖5 ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ได้ทราบ  และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
……………………………….. 

๑. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  โดย
ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถของบุคลากร  องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ  
ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก  เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากที่สุด  ซึ่งท าให้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น  บุคลากร หรือพนักงานส่วนต าบล จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อปัจจัยดังกล่าว เพราะบุคลากรต้อง
เป็นบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง   
โดยต้องอาศัยกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  และมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันสมัย และมีมาตรฐานของการ
ให้บริการประชาชนทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเป็นการเพ่ิมทักษะ ความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มี
ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การปกครอง และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก 
ประจ าปี  ๒๕๖5 
  ๒.๒  เพ่ือให้คณะผู้บริหารรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก 
 

  ๓.  ขอบเขต  
  ครอบคลุมการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร การด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลัก   

๔.  ค าจ ากัดความ 
  ๓.๑  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่  หมายถึง  หัวหน้างานบริหารงานบุคคลส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก  หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบงานบุคลากร 

 
 
 
 



- ๒ - 
 
  ๓.๒  หัวหน้าส่วนราชการ  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก 
  ๓.๓  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการรับผิดชอบจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

๔.  เป้าหมาย 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน 

๕.  งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖5 

๖.  ผู้รับผิดชอบ 
  ๖.๑  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก 
  ๖.๒  นักทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่ 

        ๖.๒.๑  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
                ๖.๒.๒  วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

        ๖.๒.๓  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ 
                   มอบหมาย 
        ๖.๒.๔  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ 
         มอบหมาย 
        ๖.๒.๕  แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ให้นายกองค์การบริหาร 
        ส่วนต าบลทราบ 
        ๖.๒.๖  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
        ๖.๒.๗  เสนอรายงานผลการด าเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  และผลการ 
        ประเมินและติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 
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๗.  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
๑.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- นักทรัพยากรบุคคล 

๒.  วิเคราะห์ปัญหา  และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- หัวหน้าส่วนราชการ 

๓.  พิจารณาว่า  บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน  จุด
ใดที่ต้องมีการฝึกอบรม  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

๔.  จัดท าแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี  ต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคล
ที่ได้รับ มอบหมาย 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

๕.  จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- นักทรัพยากรบุคคล 

๖.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล
ที่ได้รับมอบหมา 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

๗.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 
 

- นักทรัพยากรบุคคล 

๘.  ประเมินผล - หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
- นักทรัพยากรบุคคล 
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การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 
พิจารณาเปน็รายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายใน อบต. 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเปน็ ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 
ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 
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ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 

รายการ 
เดือน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑.  วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

            

๒.  พิจารณาว่า  บุคลากรของ
หน่วยงานที่สมควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรม 

            

๓.  ด าเนินการเสนอเรื่องผู้บริหาร  
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

            

๔.  ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมี
การฝึกอบรม  จัดล าดับความ 
จ าเป็น  ก่อน – หลัง 

            

๕.  จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 
หรือจัดท าโครงการฝึกอบรมที่
ได้รับความเห็นชอบ 

            

๖.  ด าเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการที่วางแผนไว้ 

            

๗.  รายงานผลการด าเนินการ
ฝึกอบรมตามโครงการ 

            

๘.  แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

            

๙.  ประเมินผล 
 

 

ควรด าเนินการหลังจากเสร็จการฝึกอบรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ – 
ข้อมูลทะเบียนคณะผู้บริหาร อบต. ประจ าปี ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายสุดสาคร  ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒ นายภาคภูมิ  ดีอันจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
๓ นายสุพิชัย  รูปสม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
๔ นายกรเทพ  รักษานวล เลขานุการนายกฯ  
    

 
ข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภา อบต. ประจ าปี ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายเชิดชัย  เรียบร้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ประธานสภา อบต. 
2 นายอวยพร  อุ่นอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 รองประธานสภา 
3 นางอนัญญา  จ าปาหอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  
4 นางประวิทย์  แร่มี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  
5 นายประยงค์  บุญดอนกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  
6 นายโชติวิทย์  สุขส าราญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  
7 นายมานิตย์  ใจดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  
8 นางรัตนวดี  อุ่นอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  
9 นางบรรทม  บัวผัน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  

10 นายทะนงฤทธิ์  รู้บุญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  
11 นายเฉลิมศักดิ์  บุญห่อ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  
12 นายนัฐพงษ์  พิชพันธ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12  
13 นายอาทิตย์ อวยชัย  ปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ – 
 

แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
๑. การพัฒนาผู้บริหาร 

๑.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงานอ่ืนจัด
อบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

     ๑.๒ การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย ๑ ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส 
     ๑.๓ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 

  ๒. การพัฒนาสมาชิกสภา อบต. 
๑.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงานอ่ืนจัด

อบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
      ๑.๒  การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย ๑ ปี/ครั้ง ตามแต่
โอกาส 
      ๑.๓  ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 

๓. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 

๓.๑  จัดให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการศึกษาอบรม  เข้าร่วมสัมมนาและทัศน
ศึกษาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  ตามแต่โอกาส 

 
๓.๒  เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างที่มีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้

และส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเพ่ือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน 

       ๓.๓  การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

  ๔. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
๔.๑ การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่

ภายใต้การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 
       ๔.๒ การปฐมนิเทศ  แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าที่จะเปลี่ยน 
 สายงานใหม่ 

      ๔.๓ การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ  ๓ - ๔ เดือน/ 
ครั้ง เพื่อให้ มีความรู้เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 8- 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจ าปี  ๒๕๖5 

 
ที่ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑ -  การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึน้เอง อย่างน้อยปลีะ ๑ คร้ัง ตามที่โครงการก าหนด 

(งบประมาณ ของ อบต.) 
เพื่อพัฒนาความรู้ในเร่ือง
ต่างๆ 

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลัด อบต. 

๒ -  การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นจดั อย่างน้อยปลีะ ๑ คร้ัง ตามที่หลักสูตรก าหนด 
(งบประมาณ ของ อบต.) 

เพื่อพัฒนาความรู้ในเร่ือง
ต่างๆ 

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลัด อบต. 

๓ -  การศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น อย่างน้อยปลีะ ๑ คร้ัง ตามที่โครงการก าหนด 
(งบประมาณ ของ อบต.) 

เพื่อพัฒนาดา้นวสิัยทัศน์ งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลัด อบต. 

4 -  การประชุมประจ าเดือน อย่างน้อยเดือนละ ๒ คน - เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว
ในการท างาน 

ส านักปลัด อบต. 

5 -  การสรรหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการบริหารงาน อบต. แล้วแต่ความจ าเป็น งบประมาณของ อบต. เพื่อให้เพียงพอต่อการท างาน ทุกส่วนราชการ 
6 -  การฝึกทดลองการปฏบิัติงาน (ส าหรับเจ้าหนา้ทีบ่รรจุใหม่) เจ้าหน้าทีบ่รรจุใหม่ - เพื่อทดสอบความสามารถใน

การท างานเบื้องตน้ 
บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในหน้าที ่

7 - การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (ส าหรับเจ้าหนา้ที่บรรจใุหม่) เจ้าหน้าทีบ่รรจุใหม่ - เพื่อให้ มีความรู้เบื้องต้น  
 
 


