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องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 

อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 



ส่วนที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

1. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.1 ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร 
จัดการยุคใหม่ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหา 
รูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ 
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 
1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ระบุดังนี ้“ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ 
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ 
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่ม ี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง 
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
สถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกา
นี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วาง
ไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา
ความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ 

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี 
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 
1.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส 

ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
มีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 
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1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
3. ด้านการบริหาร 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

เพ่ือให้เป็นตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน 
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผน 
อัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  และจัดท าให้คลอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายการเมือง 
และพนักงานจ้าง 
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ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา 
1. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
2. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้ 

เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
3. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
3. ด้านการบริหาร 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

2.2 เป้าหมายของการพัฒนา 
1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
2. การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
4. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 1.  การพัฒนาบุคลากร  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  อบต. 
 2.  การพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนต าบลและพนักจ้าง 
 3.  การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
 4.  การพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.4  ตัวช้ีวัดในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 1.  การเข้าอบรมตรงสายงาน 
 2.  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 
 3.  มีการน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการอบรมให้ผู้รับทราบ 
2.5  แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 1.  การพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
 2. การพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 3. การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
 4. การพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
3.1 หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. 2561-2563) 

1. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารบริหารส่วนต าบล 
5. หลักสูตรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. หลักสูตรเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
8. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
9. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. หลักสูตรบุคลากร 
11. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
12. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
13. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
14. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
15. หลักสูตรนายช่างโยธา 
16. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
17. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
18. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
19. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
20. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
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ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
 

ที ่
 

โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนายก 
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของนายก
องค์การ 
บริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจใน
การ 
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของนายก
องค์การ 
บริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจใน
การ 
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

1 1 1 / / 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก 
อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของรองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มี 
ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจ 
ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลได้รับการ 
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
1 ครั้ง/ปี 
 

2 2 2 / / 
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ที ่
 

โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

3  หลักสูตรเกี่ยวกับ
เลขานุการนายก อบต. 
หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของเลขานุการ 
นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลให้มีทักษะ ความรู้และ 
ความเข้าใจในการบริหารงาน 
มากยิ่งขึ้น 
 

เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับ
ประธานสภา 
อบต. หรือ หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
ของประธานสภาให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการ 
ท างานมากยิ่งข้ึน 

ประธานสภาได้รับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 

5  หลักสูตรเกี่ยวกับรอง
ประธานสภา อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
ของรองประธานสภาให้มี 
ทักษะความรู้และความเข้าใจ 
ในการท างานมากยิ่งข้ึน 
 

รองประธานสภาได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 

 
 
 



- 7 - 
 
 

ที ่
 

โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิก
สภา อบต.หรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
ของ ส.อบต. ให้มีทักษะ
ความรู้ 
และความเข้าใจในการ
ท างาน 
มากยิ่งขึ้น 
 

สมาชิกสภา อบต. ได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

8 8 8 / / 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เลขานุการสภาอบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน 
ของ เลขานุการสภา อบต. 
ให้มี 
ทักษะความรู้และความ
เข้าใจ 
ในการท างานมากยิ่งข้ึน 
 

เลขานุการสภา อบต. 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ 
ปี 
 

1 1 1 / / 

 
 
 
 



- 8 - 
ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

2.แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
 

ที ่
 

โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานพัสดุหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่าง
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 



- 9 - 
 
 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักวิชาการศึกษา หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี 
 

1 1 1 / / 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแล
เด็กเล็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของหัวหน้าส่วน
ได้ 
มีความรู้ ทักษะความเข้าใจ
ใน 
การบริหารงานในหน้าที่ที่ 
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

พนักงานจ้างได้รับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

3 3 3 / / 

 
 
 
 
 



- 10 - 
 
 

ที ่
 

โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างแต่ละต าแหน่ง หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของหัวหน้าส่วนได้ 
มีความรู้ ทักษะความเข้าใจใน 
การบริหารงานในหน้าที่ที่ 
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

พนักงานจ้างได้รับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

14 14 14 / / 

8 การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีและระดับปริญญาโท 
 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น 
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ 
สามารถน าความรู้ 
ความสามารถกลับมาพัฒนา 
ท้องถิ่น  
 

ผู้บริหาร,สมาชิก. 
พนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้างได้รับ 
การศึกษาต่อ 
 

3 3 3 / / 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหารงานการคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล
ได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 

 



- 11 - 
 

 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากร
หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานธุรการ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 



-12- 
 

 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี   
หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร 
หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1 / / 

 
 
 
 
 
 



- 13- 
ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

3.แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
 

ที ่
 

โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

1 ฝึกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
 

ฝึกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

คณะผุ้บริหารและสมาชิก
พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 46 46 / / 

 



-14- 
ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

3.แนวทางการพัฒนาบุคลากร (โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน) 
 

ที ่
 

โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

1 หลักสูตรในระดับ 
ปริญญาตรี 
 

ตามโครงการความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยของรัฐ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารและสมาชิก
พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การศึกษาต่อในรับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 4 / / 

 



-15- 
ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

4.แนวทางการพัฒนาบุคลากร (โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน) 
 

ที ่
 

โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนนิการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อ่ืน 

1 หลักสูตรในระดับ 
ปริญญาโท 
 

ตามโครงการความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยของรัฐ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารและสมาชิก
พนักงานส่วนต าบลได้รับ 
การศึกษาต่อในรับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 2 / / 
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ส่วนที่ 5 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส 

 
1.แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ 2558 2559 2560 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. หรือ

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

24,000 24,000 24,000 อบต.กะลุวอ 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

48,000 48,000 48,000 อบต.กะลุวอ 

3  หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต. 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

15,400 15,400 15,400 อบต.กะลุวอ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภา 
อบต. หรือ หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

24,000 24,000 24,000 อบต.กะลุวอ 

5  หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธานสภา อบต. 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

24,000 24,000 24,000 อบต.กะลุวอ 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

112,900 112,900 112,900 อบต.กะลุวอ 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาอบต. 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

15,400 15,400 15,400 อบต.กะลุวอ 

รวม 239,700 239,700 239,700  
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ส่วนที่ 5 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ   อ าเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส 

 
2 .แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ 2558 2559 2560 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

23,500 23,500 23,500 อบต.กะลุวอ 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

22,500 22,500 22,500 อบต.กะลุวอ 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

33,500 33,500 33,500 อบต.กะลุวอ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

32,300 32,300 32,300 อบต.กะลุวอ 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

23,300 23,300 23,300 อบต.กะลุวอ 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กเล็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

60,000 60,000 60,000 อบต.กะลุวอ 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่ง หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

20,000 30,000 30,000 อบต.กะลุวอ 

8 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
 

200,000 200,000 200,000 อบต.กะลุวอ 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

24,000 24,000 24,000 อบต.กะลุวอ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ 2555 2556 2557 
10 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

30,500 30,500 30,500 อบต.กะลุวอ 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

32,300 32,300 32,300 อบต.กะลุวอ 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

22,500 22,500 22,500 อบต.กะลุวอ 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี   หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

22,500 22,500 22,500 อบต.กะลุวอ 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร  หรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

- 32,300 32,300 อบต.กะลุวอ 

รวม 556,900 589,200 589,200  
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ส่วนที่ 6 

การติดตามประเมินผล 
1. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
ประกอบด้วย 

 
1. นายหรูน  เพ็งโอ  ต าแหน่ง ปลัด  อบต.   ประธานกรรมการ 
2. น.ส.ปาวินัย  เบนอะสาร ต าแหน่ง รองปลัด อบต.    กรรมการ 
3. นางสาวภาวีดา  รักสัตย์ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง  กรรมการ 
3. นายนิวัฒน์ ไชยยาว  ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง   กรรมการ

 4. นางซัลมา บือซา  ต าแหน่ง หน.สนง.ปลัด  อบต.  กรรมการ 
5. นางจิตติมา   จันทร์เจียม ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา  กรรมการ 
6. นางนรารัตน์  สือแม  ต าแหน่ง หน.ส่วนสวัสดิการสงัคม  กรรมการ 
7. น.ส.นูรีดาห์   เจะอามะ ต าแหน่ง บุคลากร  กรรมการ/เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดวิธีการ 

ติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม 
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ตัวช้ีวัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558-2560ในการสร้างธรรมาภิบาล 
2. ระดบัความส าเร็จโปร่งใสในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ในปี 

พ.ศ.2560 เทียบกับปี พ.ศ. 2557 
3. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอสูงขึ้นมากกว่า

ร้อยละ 85 หรือไม่น้อย กว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ60

หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




