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แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  
ส่วนที่ 1  หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผล 
การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  10 
มกราคม  2546  

ข้อ 269 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ที่ ก.อบต. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มี
ระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนต าบล นั้น 

ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ 269 แล้ว
เสนอให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ ก.อบต.จังหวัด ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาถึงความจ าเป็นใน
การพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา 
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบล จัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.อบต.จังหวัด พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ว
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี แล้วให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ 299 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบ
ถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลด้วย 

เพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลตามระบบแท่ง ที่ได้มีการน าระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะมาบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2559  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์และประเมินสมรรถนะของบุคลากรซึ่งจะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล   การเลื่อนขั้นเลื่อนค่าตอบแทน, การพัฒนาบุคลากร, การจ่ายเงิน
โบนัส, การเลื่อนระดับ และการให้พ้นจากราชการนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดูน  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน ประจ าปีงบประมาณ 

2564 – 2566  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
1.2.2 เพ่ือให้มีแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

ท าให้บุคลากรทั้งหลายได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพอย่างเป็นระบบในแนวทางที่เหมาะสมและช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มากยิ่งข้ึน 

1.2.3 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดูน สามารถน าหลักการและแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
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ขอบเขตการด าเนินการ 
1.  การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2. ศึกษาวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
3. ส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละส านัก/กอง ว่าขาดความรู้

หรือทักษะในด้านใด 
4. ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 
5. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT 
6. สรุปและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
7. เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนา

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
8. ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

   

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดท าแผน 
1. เชิงปริมาณ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดูน มีแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ    2564 

– 2566 จ านวน 1 เล่ม และน าไปประกาศใช้ในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายในวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 

2. เชิงคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน มีแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีระบบมากขึ้น 
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2.สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
1. ด้านกายภาพ 
   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 ต าบลดูน ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2460 - 2473 ดูหลักฐานการย้ายอ าเภอกันทรารมย์ จากอ าเภอท่า
ช้าง  มาอยู่อ าเภอกันทรารมย์ มีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ ามูล ห่างประมาณกิโลเมตรเศษ เพราะเป็น
ท าเลที่เหมาะสมและตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นเนินสูง ซึ่งเป็นที่สันดอนทรายที่พัดมาจากแม่น้ ามูลท าให้เป็นสันดอน 
รอบบ้านด้านทิศตะวันใต้และทิศตะวันออก เป็นน้ าซับน้ าดูน (มีน้ าไหลตลอดฤดูกาล) เหมาะแก่การประกอบอาชีพ 
และอยู่ใกล้แม่น้ ามูลประมาณกิโลเศษ สะดวกในการเดินทางไปมาทางน้ า และประกอบอาชีพประมง จึงได้ตั้งเป็น
ต าบลดูน ตามบ้านดูน และมีก านันผู้ก่อตั้งต าบลดูนคนแรก คือ  นายจันดี พิลาสุข  เป็นคนบ้านผักกูด (หมู่ 1 บ้าน
ดูน)    
 ต าบลดูน  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ยกฐานะเป็นสภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่  
2  มีนาคม  พ.ศ. 2538 และยกฐานะจากสภาต าบลซึ่งมีฐานะการคลังระดับหนึ่ง เป็นหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ท าเนียบก านันต าบลดูน 
 1. นายจันดี พิลาสุข   
 2. นายบุญทัน ส่งเสริม 
 3. นายเปล่ง โขสูงเนิน 
 4. นายลือ บัวหอม   
 5. นายเหลา ภาดี  ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. 2496 - 2515 
 6. นายไชยงค์ ยิ่งยงชัย  ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. 2516 - 2537 
 7. นายประวิทย์ ลอยจันทร์แจ่ม ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. 2538 - 2542 
 8. นายทองค า พุฒพันธ์  ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. 2543 – 2552 
 9. นายส ารวย กลิ่นสี  ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. 2552 – 2555 
 10. นายสมชาย กิ่มเกลี้ยง ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
 โดยสรุปแล้วที่ตั้งต าบลดูนเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอกันทรารมย์และส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
กันทรารมย์ ซึ่งที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองมะแซว หมู่ที่ 8 ต าบลดูน  อ าเภอกันทรา
รมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกันทรารมย์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2563 ได้ย้ายที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดูนมาที่แห่งใหม่ ห่างจากอ าเภอกันทรา
รมย์มาทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ที่บ้านอีปุ้ง หมู่ที่ 4 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เนื่องจากสถาน
ที่ตั้งเดิมคับแคบ ไม่สะดวกกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
                

ทิศเหนือ  

ติดต่อกับต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากก่ึงกลางแม่น้ ามูล
บริเวณพิกัดVB 528738 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางแม่น้ ามูล สิ้นสุดกึ่งกลางแม่น้ ามูล บริเวณพิกัดVB 
576741 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร 
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ทิศตะวันออก  

ติดต่อกับต าบลโนนสัง  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ ามูล
บริเวณพิกัด VB 576741 ไปทางทิศใต้ตามแนวป่าไม้ริมฝั่งแม่น้ าและทุ่งนาไปบรรจบกับถนนลูกรังสายบ้านอีปุ้ง 
ต าบลดูน–บ้านโนนสัง ต าบลโนนสัง บริเวณพิกัดVB 578718 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตาม
แนวทุ่งนาระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร บรรจบกับเส้นทางรถไฟ บริเวณพิกัดVB 579699 ไปทางทิศใต้ตามแนว
ทุ่งนา  ระยะทางประมาณ 800 เมตร   สิ้นสุดที่กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  226 บริเวณพิกัด VB 
579692  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 5.3  กิโลเมตร 

ทิศใต ้   

ติดต่อกับต าบลโนนสัง ต าบลหนองหัวช้าง และต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 บริเวณพิกัดVB579692 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 ระหว่างอ าเภอกันทรารมย์-กันทร
ลักษ์  แล้วต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทุ่งนา ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร ถึงกึ่งกลางล าห้วยหมาก
บ้า บริเวณพิกัด VB 560670 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทุ่งนา ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ไป
บรรจบกับถนน อก.ศก หมายเลข 2360 ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 บ้านอีต้อม บริเวณพิกัดVB 
547673 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทุ่งนาระยะทางประมาณ  2.3 กิโลเมตร ไปบรรจบกับถนนลูกรัง
สายระหว่างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 -บ้านค าเนียม บริเวณพิกัดVB 530686 ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สิ้นสุดที่กึ่งกลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 226 บริเวณพิกัดVB 521692 
รวมระยะทางด้านทศิใต้ประมาณ 6.6 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก 

ติดต่อกับต าบลหนองบัว  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 226 บริเวณพิกัดVB 521692 ไปทางทิศเหนือตามแนวทุ่งนาระยะทางประมาณ 2.5 
กิโลเมตร ไปบรรจบกับถนนลูกรังสายบ้านสิมต าบลดูน–บ้านโพนทราย ต าบลหนองบัว บริเวณพิกัดVB 522716 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวป่าไม้ริมฝั่งแม่น้ า ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ า
มูลบริเวณพิกัดVB 528738 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบและเป็นลูกคลื่นลอนตื้นลาดต่ า ไปทางทิศเหนือซึ่งมีความสูงจาก

ระดับน้ าทะเล ประมาณ 100-150 เมตร เนื้อท่ีต าบลดูนทั้งหมดประมาณ 39.00 ตารางกิโลเมตร (20,062.50ไร่) 
เป็นเนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกันทรารมย์  ประมาณ  6.9  ตารางกิโลเมตร (4,312.5 ไร่)  เป็นเนื้อ
ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  32.10 ตารางกิโลเมตร  (20,062.50ไร่) 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่มีอากาศหนาวเล็กน้อยใน
ฤดูหนาวและมีฝนตกซุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 25.30 องศาเซลเซียส  เดือนที่มีอุณหภูมิต่ าสุด 
คือเดือนธันวาคม ประมาณ 15 - 18 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือเดือนเมษายนประมาณ 39 
องศาเซลเซียส 
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1.4 ลักษณะของดิน 
ส่วนใหญ่ดินในพื้นที่ต าบลดูนเกือบทุกหมู่บ้านเป็นดินรวนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การท าการเกษตร 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
      1.5.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-  ล าน้ า  ล าห้วย      จ านวน  5 แห่ง 
-  บึง  หนองและอ่ืน ๆ       จ านวน  10 แห่ง 

 
 

1.5.2 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย       จ านวน  4 แห่ง 
-  บ่อโยก       จ านวน  8 แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
      เป็นป่าไม้ในที่สาธารณประโยชน์ส่วนมากอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ ามูล บ้านดูน หมู่ที่ 1, บ้านอีปุ้ง  หมู่ที่ 4 
บ้านสิม หมู่ที่ 7 นอกนั้นเป็นดอนปู่ตา 
 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง    

จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลดูน  ตามลักษณะปกครองท้องถิ่นท้ังหมด  จ านวน  14 หมู่  จ าแนกได้ดังนี้ 

2.1.1 เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดูน เต็มทั้งหมู่บ้านจ านวน 5 หมู่บ้านคือ หมู่ที่  
1,3,4,7,8  

2.1.2 เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดูนส่วนมาก จ านวน 1 หมู่ คือ หมู่ที่ 10 
(บางส่วนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกันทรารมย์) 

2.1.3 เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดูนบางส่วน จ านวน 2 หมู่  คือ หมู่ที่ 11,14   
(ส่วนมากอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกันทรารมย์) 
  2.1.4 เป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดูน เต็มทั้งหมู่บ้าน จ านวน 4 หมู่ คือ หมู่ที่ 
2,5,6,9 (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกันทรารมย์เต็มทั้งหมู่บ้าน) 

1.1.5 จ านวนองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1 แห่ง  คือ องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกันทรารมย์ 
 1.1.6 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  มีทั้งหมดจ านวน 8 หมู่ ดังนี้ 

1  บ้านดูนหมู่ 1    มีนายโชคชัย    คงสิม   เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 
2. บ้านหนองปลากุ่มหมู่ 3  มีนายนิคม    ฟักแก้ว     เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 
3. บ้านอีปุ้งหมู่ 4   มีนางหนูพูน  สายบุปผา   เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 
4. บ้านสิมหมู่ 7    มีนายทองจันทร์  แสงทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 
5. บ้านหนองมะแซวหมู่ 8  มีนายส ารวย  กลิ่นสี เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
6. บ้านหนองโนโนนเปื่อยหมู่ 10  มีนางอ านวย  พรหมวงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 
7. บ้านเกาะแก้วสันติธรรมหมู่ 11 มีนายสมบูรณ์  ส่งเสริม     เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 
8. บ้านสันติสุขหมู่ 14   มีนายสมชาย  กิ่มเกลี้ยง  เป็นก านันประจ าต าบลดูน(หมู่ 14) 
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ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
ได้จัดท าตราสัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่ส าหรับดวงตราสัญลักษณ์นี้ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

หลายท่าน ผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนต่าง ๆ ร่วมระดมสมองพิจารณาคัดเลือก จนได้ดวงตราสัญลักษณ์ ที่
สวยงามและมีความหมาย ดังนี้  

1. ด้านล่างเป็นพื้นน้ าและใบบัว  หมายถึง แม่น้ ามูล  
2. ฟองอากาศที่ผุดขึ้นจากพื้นน้ า  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ าที่ไม่เคยแห้งเหือด มี

น้ าหล่อเลี้ยงตลอดปี เหมาะแก่การประกอบอาชีพต่าง ๆ  เช่น การเกษตรกรรม  ประมง รวมทั้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3. รูปใบเฟิร์น หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของป่าเข้าล าเนาไพร ริมฝั่ง
แม่น้ ามูล   
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ภาพที่ตั้งอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ 32.10 ตารางกิโลเมตร  (20,062.50ไร่) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  งานวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดูน 8 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(นกับริหารงานทอ้งถ่ิน ระดบักลาง) 

ส านกังานปลดั 
นกับริหารงานทัว่ไป  

(อ านวยการทอ้งถ่ิน  ระดบัตน้) 

กองคลงั 
นกับริหารงานคลงั 

(อ านวยการทอ้งถ่ิน ระดบัตน้) 

กองช่าง 
นกับริหารงานช่าง  

(อ านวยการทอ้งถ่ิน  ระดบัตน้) 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

นกับริหารงานการศึกษา 
(อ านวยการทอ้งถ่ิน ระดบัตน้) 

1.งานบริหารงานทัว่ไป 

2.งานนโยบายและแผน 

3.งานกฎหมายและคดี 
4.งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5.งานสงัคมสงเคราะห์และส่งเสริมอาชีพ 

6.งานส่งเสริมการเกษตร 
7.งานกิจการสภา อบต. 
8.งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

1.งานส่งเสริมการศึกษา กิจการโรงเรียน 

2.งานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
3.งานกิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน 

4.งานประเพณี ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

 
 

1.งานก่อสร้าง 
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 3.งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผงัเมือง 

1.งานการเงิน 

2.งานบญัชี 
2.งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
3.งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
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โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 4 1 - - 2 2 4 

หวัหนา้ส านกัปลดั  (นกับริหารงานทัว่ไป  ระดบัตน้) 

1.งานบริหารงานทัว่ไป  2.งานนโยบายและแผน 3. งานกฎหมายและคดี 
 

4. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

-ผูช่้วยนกัวชิาการเกษตร 
-ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 
พนักงานจ้างทัว่ไป 

-นกัการภารโรง 
-คนงานทัว่ไป 

-พนกังานขบัรถยนต์ 

-นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ -นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
-นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติัการ 
-เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน 

-นิติกรช านาญการ 
 

-เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทา   
สาธารณภยัปฏิบติังาน 

พนักงานจ้างทัว่ไป 

-พนกังานดบัเพลิง 

5. งานสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมอาชีพ
อาชีพ 

 -นกัพฒันาชุมชนช านาญการ 

6. งานส่งเสริมการเกษตร 

 
8.งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 
7.งานกจิการสภา อบต. 
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โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 - - - 1 1 1 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
นกับริหารงานคลงั 

(อ านวยการทอ้งถ่ิน ระดบัตน้) 

1.งานการเงิน  2.งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้ 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ 

 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

-ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
 

-เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ ปง./ชง. 
 

-นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ -เจา้พนกังานพสัดุปฏิบติังาน 
 

2.งานบัญชี 

-คนงานทัว่ไป 
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โครงสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - 1 1 - 1 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
นกับริหารงานช่าง 

(อ านวยการทอ้งถ่ิน ระดบัตน้) 

1.งานก่อสร้าง  2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 4. งานผงัเมือง 
 

พนักงานจ้างทัว่ไป 

-คนงานทัว่ไป 

-นายช่างโยธาช านาญงาน 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 

 

-นายช่างโยธาปฏิบติังาน 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ระดับ อ านวยการ

ท้องถิ่น 
เชี่ยวชาญ ช านาญการ

พิเศษ 
ช านาญ

การ 
ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญ

งาน 
ปฏิบัติงาน คศ.2 ครูผู้ช่วย พนักงาน

จ้างภารกิจ 
พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน 1 - - - 1 - - 1 2 - 3 - 

ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

นกับริหารงานการศึกษา 
(อ านวยการทอ้งถ่ิน ระดบัตน้) 

งานศูนยกิ์จการโรงเรียน งานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก งานประเพณี ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

-ครู คศ.2 
-ครู คศ.2 

งานกิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

-ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก (หน.ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็) 
-ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

-นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ 
-เจา้พนกังานการเงินและบญัชี
ปฏิบติังาน 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

-ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 
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ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

1. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ 
หลักการและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และ
เหมาะสม ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 
 2.เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

3.เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้าง
กระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

3. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 

ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ

ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง   
3. ด้านการบริหาร  ได้แก ่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน

เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ  การประสานงาน เป็นต้น 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและการสื่อความหมาย  การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  อย่างมีความสุข 

 

2. เป้าหมายของการพัฒนา 
1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ทุก

ต าแหน่ง 
2. การพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
3.เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและสมรรถนะของแต่ละต าแหน่ง เพ่ือลดปัญหาในการปฏิบัติงาน  
4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  โดยก าหนดขึ้นจากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้ 4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์  สามารสร้าง 
  วัฒนธรรมการท างานแบบใหม่ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะของแต่ละบุคคลตามความ 
  จ าเป็น 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
  1.จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร 
  2.ก าหนดและประเมินขีดความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามสายงานหน้าที่ 
  ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลุ่มประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
  3.การติดตามประเมินผลบุคลากรเมื่อมีการได้รับการพัฒนา 
ระยะเวลา 2564-2566 
ตัวชี้วัด  1.มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  2.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บุคลากรได้รับการพัฒนาตามกลุ่มประเภทสายงาน 
  3.มีการวางระบบและการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
  4.มีการติดตามประเมินผลบุคลากรเมื่อมีการได้รับการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
  1.จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร 
  2.มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา 
  3.การติดตามประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
ระยะเวลา 2564-2566 
ตัวชีวัด  1.มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร 
  2.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีวินัย 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีวินัย 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
  1.จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด 
  2.ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตาม 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหาร 
  จัดการภาครัฐแนวใหม่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ระยะเวลา 2564-2566 
ตัวชี้วัด  1.จ านวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บุคลากรได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดหลักเกณฑ์และรอบมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
  1.มีการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น 

 และข้าราชการฝ่ายประจ า  
  2.มีการติดตามประเมินผลการกระท าผิดตามประมวลจริยธรรม   
ระยะเวลา 2564-2566 
ตัวชีวัด  1.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
   และข้าราชการฝ่ายประจ า มีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ 
  มาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของ 
  ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง 
  2.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการติดตามประเมินผลการกระท าผิดประมวลจริยธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างจิตส านึกการเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
  1.จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 2.จัดให้มีโครงการหรือฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
3.จัดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระยะเวลา 2564-2566 
ตัวชีวัด  1.มีการจัดระบบการพัฒนาบุคลากรระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  2.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการจัดท าโครงการหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้าน 
  คุณธรรมจริยธรรม 

3.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 บุคลากรได้รับการส่งเสริมเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของ 
หน่วยงานของรัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
  การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยมีการก าหนดประโยชน์ 
  ตอบแทนอ่ืนเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ 
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีวินัย 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
  1.เร่งรัด/ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา 
  บุคลากรให้ครอบคลุมทุกต าแหน่ง 
  2.บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 



แผนพฒันาบคุลากร อบต.ดนู 2564-2566 หนา้ 16 

 

ระยะเวลา 2564-2566 
ตัวชี้วัด  1.บุคลากรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2.บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ  
  80 ของแต่ละด้าน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
  1.ส่วนราชการมีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
  2.ส่วนราชการมีการส ารวจความต้องการ และส ารวจความคิดเห็น ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ 
  ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม มีส่วนพัฒนา ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขในการ 
  ท างาน 

3.บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการหรือผ่านเกณฑ์การ 
ประเมิน 

ระยะเวลา 2564-2566 
ตัวชี้วัด  1.ส่วนราชการมีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  2.การส ารวจความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  3.ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรพร้อมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 
วัตถุประสงค์   บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ แนวทางการปรับปรุง พัฒนา คุณภาพชีวิต  ของตนและ 
  สร้างจิตส านึกในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้นสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง 
  เหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กร และบุคคลภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเสริมสร้างความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมและจ าเป็นกับบุคลากรใน 
  สังกัด 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
  1.จัดท าหลักสูตรและด าเนินการพัฒนาความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้มีคุณภาพ 
  ชีวิตที่ดี เช่น  1) การคิดเชิงบวก  

2) การบริหารเวลา  
3) การพัฒนาจิต  

  4) การท างานเป็นทีม   
    5) การบริการเป็นเลิศ  
  2.บุคลากรสามารถได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ระยะเวลา 2564-2566 
ตัวชี้วัด  1.มีการจัดท าหลักสูตรและมีการด าเนินการพัฒนา 
  2.บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
  1.มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในส่วนราชการ เช่นการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดสวัสดิการบ้านพัก จัดทุนการศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  
  2.ส ารวจการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
  3.มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความประพฤติที่ดี 
ระยะเวลา 2564-2566 
ตัวชี้วัด  1.มีการจัดท าโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของส่วนราชการ 
  2.บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  3.มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดีและเกณฑ์การลงโทษบุคลากรที่ประพฤติผิดวินัย 
 

4.การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
 1.จุดแข็ง (Strengths: S)  
  1.บุคลากร มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน และบุคลากรร้อยละ 85 มีอายุ
ราชการ 10 ปีขึ้นไป 
  2.บุคลากร ได้รับสิทธิสวัสดิการตามสิทธิ์ที่ได้รับ 
  3.บุคลากรท างานเป็นทีมได้  
  4.บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศ มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 
  5.หน่วยงานมีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
  6.ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ให้ทุนศึกษาต่อ ส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
  7.บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

8. การจัดระบบการท างานของหน่วยงานเป็นระบบและเป็นไปตามขั้นตอนของทางราชการ 
  9. ผู้บริหารเข้ามาปฏิบัติราชการได้ทุกวัน จึงท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารงาน 
  

2.จุดอ่อน (Weaknesses: W)  
 1.บุคลากรขาดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
 2. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากรและการจ้างงาน 

  3. บุคลากร ยังขาดด้านความรู้ความสามารถที่ครอบคลุมทุกด้าน 
  4. การสรรหายังอยู่ในระบบอุปถัมภ์ 
  5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการยังไม่ได้มาตรฐาน เกิดการไม่ยอมรับของบุคลากร ส่งผลให้
ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน 
  6. การท างานขาดการบูรณาการร่วมกัน และการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
  7. งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรมีจ ากัด 
  8. บุคลากรขาดแรงจูงใจและขาดความรักและผูกพันในองค์การ 
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สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  
 1. โอกาส (Opportunity)  
  1. มีการปฏิรูประบบราชการ และรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลภายใน
องค์กร 
  2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมระบบคุณธรรม 
  3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว  
  4. มีหน่วยตรวจสอบระบบการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต ทั้งจากภาคประชาชนและองค์กรอิสระ 
   
 2. ข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threats) 
  1. ประชาชนในต าบลมีอาชีพที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และการด าเนินชีวิตของประชาชนได้  
  2. หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก มีทัศนคติต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพลบ เนื่องจากปัญหา
การทุจริต 
  3.กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ยังไม่มีความชัดเจนท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า  
  4. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองมีความรวดเร็ว  
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

3.1 หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. 2564-2566) 
1. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารบริหารส่วนต าบล 
5. หลักสูตรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. หลักสูตรเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
8. หลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
9. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. หลักสูตรนักบริหารงานช่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
11. หลักสูตรนักบริหารงานคลังองค์การบริหารส่วนต าบล 
12. หลักสูตรนิติกรองค์การบริหารส่วนต าบล 
13. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
14. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
15. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
17. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
18. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
19. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
20. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
21. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
22. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
23. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบล 
24. หลักสูตรนายช่างโยธา 
25. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
26. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
27. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
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ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 

ที ่
โครงการ/หลักสูตร

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

 (จ านวนคน) 
ปี 2565 

 (จ านวนคน) 
ปี 2566 

 (จ านวนคน) 
อบต.

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับ
นายก อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของนายก อบต. ให้มี
ทักษะความรู้ และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

นายก อบต.ได้รับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับ
รองนายก อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของ  รองนายก อบต. ให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

รองนายก อบต.
ได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ 1  
ครั้ง/ปี 

2 2 2 - / 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เลขานุการนายก 
อบต. หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของเลขานุการ 
นายก อบต.ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

เลขานุการนายก 
อบต.ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับ
ประธานสภาอบต. 
หรือ หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
ของประธานสภาให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการ 
ท างานมากยิ่งข้ึน 

ประธานสภาได้รับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 
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ที ่
โครงการ/หลักสูตร

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

 (จ านวนคน) 
ปี 2565 

 (จ านวนคน) 
ปี 2566 

 (จ านวนคน) 
อบต.

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับ
รองประธานสภา 
อบต. หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
ของรองประธานสภาให้มี 
ทักษะความรู้และความเข้าใจ
ในการท างานมากยิ่งข้ึน 

รองประธานสภา
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับ  
ส. อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
ของ ส.อบต. ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน 

สมาชิกสภา อบต. 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 
 

18 18 18 - / 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เลขานุการสภา 
อบต. หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
ของ เลขานุการสภา อบต. ให้
มีทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการท างานมากยิ่งขึ้น 

เลขานุการสภา 
อบต.ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 - / 
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ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

ที ่
โครงการ/หลักสูตร

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 
 (จ านวน

คน) 

ปี 2565 
 (จ านวน

คน) 

ปี 2566 
 (จ านวน

คน) 

อบต.
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหารงาน อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนได้มีความรู้ ทักษะความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงาน 
อบต.(ปลัด อบต.) 
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 - / 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหารงานช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ได้มีความรู้
ทักษะ ความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานช่าง 
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหารงานคลัง หรือ
หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ได้มีความรู้
ทักษะ ความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหน้ากองคลัง 
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติ
กรหรือหลักสูตรอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วน
ต าบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 
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ที ่
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 
 (จ านวน

คน) 

ปี 2565 
 (จ านวน

คน) 

ปี 2566 
 (จ านวน

คน) 

อบต.
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
5 หลักสูตรเกี่ยวกับนัก

จัดการงานทั่วไป หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วน
ต าบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 - / 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักวิเคราะห์ ฯ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วน
ต าบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 - / 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วน
ต าบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 - / 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานธุรการหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วน
ต าบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วน
ต าบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 
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ที ่
โครงการ/หลักสูตร

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 
 (จ านวน

คน) 

ปี 2565 
 (จ านวน

คน) 

ปี 2566 
 (จ านวน

คน) 

อบต.
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักวิชาการเงินและ
บัญชีหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานการเงินและ
บัญชีหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - - 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้
หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 

13  หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับ 
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1 - / 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับนาย
ช่างโยธาหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1 - / 
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ที ่
โครงการ/หลักสูตร

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

 (จ านวนคน) 
ปี 2565 

 (จ านวนคน) 
ปี 2566 

 (จ านวนคน) 
อบต.

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
ทรัพยากรบุคคล
หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับ 
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1 - / 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักวิชาการศึกษา 
หรือหลักสูตรอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับ 
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

17 การส่งเสริมสนับ 
สนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญา
โท 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถน าความรู้ความ 
สามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร, สมาชิก. 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการศึกษาต่อ 

15 15 15 / / 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างแต่ละ 
ต าแหน่ง หรือ
หลักสูตรอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของหัวหน้าส่วนได้
มีความรู้ ทักษะความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

พนักงานจ้างได้รับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 
 

11 11 11 / / 
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ที ่
โครงการ/หลักสูตร

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2564 

 (จ านวนคน) 
ปี 2565 

 (จ านวนคน) 
ปี 2566 

 (จ านวนคน) 
อบต.

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

19 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานป้องกัน
หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้างได้รับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 - / 

20 หลักสูตรเกี่ยวกับครู
ผู้ดูแลเด็กเล็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของหัวหน้าส่วนได้
มีความรู้ ทักษะความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

พนักงานจ้างได้รับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 
 

2 2 2 - / 
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ส่วนที่ 5 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
1.แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา 
งบประมาณ(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

20,000 32,300 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

2 หลักสูตรอื่นเก่ียวกับรองนายก 
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5,000 5,000 5,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก 
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5,000 5,00 5,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภา 
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5,000 5,000 5,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธาน 
สภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

5,000 5,000 5,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา 
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5,000 5,000 5,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา 
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5,000 5,000 5,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

รวม 50,000 62,300 40,000  
หมายเหตุ ที่มาของงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ส่วนที่ 5  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

2.แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา 
งบประมาณ(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
อบต.(ปลัด อบต.) หรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

35,000 35,000 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ทั่วไปหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

35,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

35,000 35,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

35,000 35,000 25,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

20,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงาน
ทั่วไป หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน หรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

20,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

35,000 35,000 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

35,000 35,000 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและ
บัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

35,000 35,000 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

5,000 - 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

15,000 15,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา 
งบประมาณ(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

35,000 35,000 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

35,000 35,000 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กเล็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

10,000 10,000 10,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

35,000 35,000 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

35,000 35,000 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

รวม 505,000 455,000 415,000  
หมายเหตุ ที่มาของงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 6 
การติดตามประเมินผล 

1. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
ประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง          กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง         กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ       กรรมการ 
6.หัวหน้าส านักปลัด        กรรมการ 
7.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่     กรรมการ/เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ภาคผนวก 
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สรุปข้อมูลพนักส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 2564-2566 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ข้อมูล  ณ  1  สิงหาคม  2563 
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล สถานะ 

1 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

นางปนัดชญา  นามวงศ์ ไม่ว่าง 

2 หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

น.ส.บุณยนุช  พลศักดิ์ ไม่ว่าง 

3 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

นางสาวเกษมณี  แสงสกุล ไม่ว่าง 

4 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

นายรังสรรค์  บุษบา ไม่ว่าง 

5 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ นายส่งสุข  สมบูรณ์ ไม่ว่าง 
6 นักจัดการงานทั่วไป ชก. นางธัญชนก  จงรักษ์ ไม่ว่าง 
7 นักทรัพยากรบุคคล ปก.. นางรติกร  เจ็ดจันทึก ไม่ว่าง 
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. นางผกากรอง  ไหวดี ไม่ว่าง 
9 นิติกร ชก. นายธันณภณ เจ็ดจันทึก ไม่ว่าง 
10 นักพัฒนาชุมชน ชก. นางสาวกลิ่นผกา  นวลศิริ ไม่ว่าง 
11 นักวิชาการศึกษา ปก. นางสาวสุธิดา  อัมภรัตน์ ไม่ว่าง 
12 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. นางสาวศุภารนันท์  ระสอน ไมว่่าง  
13 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. พ.จ.อ.ปฐวี  รุ่นเจริญ ไม่ว่าง 
14 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. นางไพวรรณ์  อัมภรัตน์ ไม่ว่าง 
15 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. - ว่าง ขอใช้บัญชี กสถ. 
16 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. นางสาวปิยากร  ราชวันดี ไม่ว่าง 
17 นายช่างโยธา ชง. นายชยพล  จงรักษ์ ไม่ว่าง 
18 นายช่างโยธา ปง. นายสมพร  มาตรา ไม่ว่าง 
19 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. 

(กองการศึกษา ฯ) 
นางสาวสุปราณี  ศรีเมือง ไมว่่าง  

20 คร ูคศ.2 น.ส.เพชรลัดดา ชาภักด ี ไม่ว่าง 
21 คร ูคศ.2 นางบัวศรี  เขียวสะอาด ไม่ว่าง 
 สรุปข้อมูลต ำแหน่งว่ำง  

 
ข้อมูล ณ   สิงหาคม 2563  ที่มา :  งานแผนอัตราก าลัง ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
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หลักเกณฑ์และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. 2546                
มาตรา  11  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และพระราชกฤษฎีกา   

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 10 มกราคม  2546 

ข้อ 269 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ที่ ก.อบต. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มี
ระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนต าบล นั้น 

ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ 269 
แล้วเสนอให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ ก.อบต.จังหวัด ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาถึงความจ าเป็น
ในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา 
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบล จัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.อบต.จังหวัด พิจารณามีมติเห็นชอบ
แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี แล้วให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ 299 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบ
ถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลด้วย 

ข้อ 270 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 

  (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานกรรมการ 
  (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นกรรมการ 
  (3) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน เป็นกรรมการ 

  (4) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ข้อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  (1) หลักการและเหตุผล 
  (2) เป้าหมายการพัฒนา 
  (3) หลักสูตรการพัฒนา 
  (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
  (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
  (6) การติดตามและประเมินผล 
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ข้อ 272 หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็นในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งใน
ฐานะตัวบุคคลและฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 273 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมพนักงานส่วนต าบลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่ง 
โดยก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล        

ข้อ 274 หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

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

ข้อ 275 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง หรืออาจ
มอบหมายส านักงาน ก.อบต. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.อบต. ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

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

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

ข้อ 276 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 299 
แล้วเสนอให้ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ ก.อบต. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อบต. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนา 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.อบต. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไป 
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กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ขอบเขตการด าเนินการ 

1.  การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2. ศึกษาวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
3. ส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละส านัก/กอง ว่าขาดความรู้

หรือทักษะในด้านใด 
4. ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 
5. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT 
6. สรุปและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
7. เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนา

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
8. ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

 


