
 



ค าน า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
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บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่  ๑  
หลักการและเหตุผล 

 

๑.หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
๑.๑   ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ   และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือ
แสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนา
ระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

                    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑  ระบุดังนี ้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็น
บุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ 
กันเพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

 
                            /1.3 ประกาศ... 
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๑.๓    ประกาศ  ก.อบต. จังหวัดนราธิวาส 
  ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดนราธิวาส  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนที่ ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน
ดังนี้ 
                           ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                           ๓.  ด้านการบริหาร 
                           ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                           ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม 
                        เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ ๒๖๙ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้นโดยจัดท าให้สอดคล้องกับ
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝ่าย
การเมือง  และพนักงานจ้าง 

   1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
    ๑.๑  แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร  
    ๑.๒  แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ 
                     หน่วยงานต่างๆในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 
    ๑.๓  แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
    ๑.๔  แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
    ๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  

             (หลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
 ๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
            (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 
 ๓.๑ แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการ       
            พัฒนาก าลังคน 

๓.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ   
      สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 

1.5  วิสัยทศัน์  พันธกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 
  การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกร              
ในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

/วิสัยทัศน์. . . 
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  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  
 
“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  พัฒนาการท างานให้ทันสมัย ” 
                     
 ดังนั้น เงื่อนไขความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเ มืองที่ดี
และตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ที่  “การท างานด้วยใจ” ซึ่งหมายความว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ท างานด้วยลักษณะที่ดีดังต่อไปนี้    ที่จะท าให้การท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลประสบความส าเร็จได้ คือ 
  1.  ผู้น าท้องถิ่นมีจิตใจตั้งมั่น ทุ่มเท เพ่ือแก้ไขปัญหา ความทุ่มเทตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ถือเป็นเงื่อนไขส าคัญ ของการบริหารจัดการที่ดี   
  2.  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลใช้อยู่ คือ
การจัดท าเวที  “ประชาคม” ให้ประชาคมเข้ามาร่วมจัดท าแผนพัฒนาต าบล ถือเอาความเห็นความต้องการ
ของประชาคมเป็นหลัก 
  3.  ท างานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างเอาจริงเอาจัง ทั้งหลักคุณธรรม  นิติธรรม ท าถูกต้อง
ถูกกฎหมาย กฎระเบียบ หลักความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่องค์กรมีต่อประชาชนในท้องถิ่น หลักความ
โปร่งใส/ตรวจสอบได้  ไม่มีนอกมีใน  ไม่มีเปอร์เซ็นต์  พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่าย หลักการมีส่วนร่วม    
สร้างการมีส่วนร่วม และให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ท างานอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการท ากิจกรรมตามโครงการต่างๆซึ่งหมายความว่า    
องค์การบริหารส่วนต าบล   ได้ท างานอย่างถูกต้อง  ยุติธรรม เสมอภาค ถูกใจประชาชน  ซื่อสัตย์  สุจริต 
เปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมกับรับการตรวจสอบ  ประหยัด  เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

 4.  ประสานทรัพยากร ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องท า
หน้าที่ประสานทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือระดมความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชน    
ภาคประชาชน    และภาคธุรกิจเอกชน   สร้างเป็นพลังสนับสนุน การท างาน เพ่ือสนองความต้องการของ
ประชาชน  ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างสรรค์ 

 5.  ความร่วมมือของชุมชน  ความมีเอกภาพของชุมชน ด้วยส านึก“รักท้องถิ่น”และความ
ต้องการ “ความส าเร็จร่วม” ของชุมชน  ถือเป็นอีกเงื่อนไขน ามาสู่ความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบล    
เพราะหากองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนแล้ว ย่อมไม่สามารถด าเนินการใดๆให้
ส าเร็จได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติ  ตามกฎ  กติกา ที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน เพ่ือความสงบสุขของส่วนรวม 

 6.  มีระบบสะท้อนความคิดเห็น  ในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล แม้จะเรียกได้
ว่าใช้กระบวนวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีความร่วมมือของชุมชนแล้ว ก็ยังไม่อาจประกันความส าเร็จ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นจะต้องมีระบบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชน  ได้สะท้อนความคิดเห็น  มีระบบหรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  หรือจัดเวทีองค์การบริหารส่วนต าบล
สัญจรไปบริการและรับฟังความเห็น ความต้องการของชุมชน  แล้วหาทางขจัดปัดเป่าทุกข์ยากเดือดร้อน
เหล่านั้น   เพราะหากไม่มีการรับฟัง   ความคิดเห็น   ไม่สนใจในเรื่องราวความเดือดร้อน นาน ๆ เข้า   ชุมชน
ย่อมเบื่อหน่ายและปฏิเสธการน า  หรือไม่ใส่ใจการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งหมายความว่า  
องค์การบริหารส่วนต าบล  ย่อมขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  และขาดความร่วมมือจากประชาชนไปโดย 

 

/ปริยาย. . . 
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ปริยาย  ซึ่งเมื่อนั้นการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลย่อมไม่อาจก้าวเข้าสู่หลัก ธรรมาภิบาลได้อย่าง
ครบถ้วน 
 1.6  การวิเคราะห์บุคลากร 
   

จุดแข็ง (Strenghts) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  1. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค 
ทันสมัยอยู่เสมอ ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 
2. พนักงานส่วนต าบลได้รับการพัฒนาบุคลากรในทุก 2. มีการมอบหมายงานให้บุคลากรยังมีความซ้ าซ้อนใน 
ปี ซึ่ง อบต. จัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้าอบรม หน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ทุกปี และทั้งท่ี อบต. จัดท าโครงการเอง 3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ  
3. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องย้ายที่ 4. ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้อ้างอิง 
4. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 
5. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี  
6. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ  
ท างานสามารถตอบสนองนโยบายได้ดี  
7. มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกันงานที่  
ปฏิบัติ  
  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและแข่งขัน 1.  มีระบบอุปภัมภ์และพรรคพวกจาการความสัมพันธ์ 
2. กระแสความนิยมในเรื่อง Social network แบบเครือญาติ ในชุมชน 
ท าให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล  
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
  
 
มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
  1  มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี  โดยมี
การประกาศเกียรติคุณ  โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป  ดังนี้ 

1.1 ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
1.2 มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน  ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
1.3 การรักษาวินัย  ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต  ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
1.4 การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

มาตรการด าเนินการทางวินัย 
  1. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ขั้นว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 
  /2.  มีมาตรฐาน. . . 
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  2. มีมาตรฐานการรักษาวินัย  โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ       
3  ครั้ง  ยกเว้นการกระท าวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นเหล็ก  คือ 
  2.1  การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่ 
กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
2.1  วัตถุประสงค์การพัฒนา 
  1.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ดง 
  2.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน  เน้นสร้างกระบวนการคิด  และ
การพัฒนาตนเองให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 
  3.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
  4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้   ในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
   4.1  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
   4.2  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
   4.3  ด้านการบริหาร 
   4.4  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
   4.5  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม 
 
 
2.2  เป้าหมายของการพัฒนา 
  1.  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  15  ต าแหน่ง 
  2.  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  จ านวน  11  ต าแหน่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๓   
หลักสูตรการพัฒนา 

 
๓.๑  หลักสูตรในการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64 – ๒๕๖6 

1. หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 
๒. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
๓. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
๔. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
๕. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
๖. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
๘. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
๙. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
๑๐.  หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 
๑๑.  หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๒.  หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
๑๓.  หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑๔.  หลักสูตรนายช่างโยธา 
๑๕.   หลักสูตร ครู 
๑๖.   หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่ง 
๑๗.   หลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง



ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ปีงบประมาณพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 

(จ านวนคน) 
อบต.ด าเนิน 

การเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ท้องถิ่นหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน 
ของปลัด อบต.และรองปลัด 
อบต.ให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 

ปลัด อบต.และรอง
ปลัด  อบต . ได้ รั บ
การฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี

2 2 2  / 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
คลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงาน
ของผู้อ านวยการกองคลัง ได้มี
ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ใน
การบริหารงานในหน้าที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกอง
คลังได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ช่างหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของผู้อ านวยกองช่าง ได้มี
ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ใน
การบริหารงานในหน้าที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยกองช่าง
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ทั่วไปหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส านักปลัด ได้มี
ความรู้ ทักษะความเข้าใจ ใน
การบริหารงาน ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากขึ้น 

หัวหน้าส านักปลัด 
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

 



ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ปีงบประมาณพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 

(จ านวนคน) 
อบต.ด าเนิน 

การเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
การศึกษา หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของผู้อ านวยการกองศึกษาได้มี
ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ใน
การบริหารงาน ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกอง
ศึกษาฯได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

นักทรัพยากรบุคคล
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

นักวิเคราะห์และ
แผนได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนา
ชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

นักพัฒนาชุมชน
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

 



         ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ปีงบประมาณพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 
(จ านวน

คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
ศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

นักวิชาการศึกษา
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
การเงินหรือบัญชีหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงาน
การเงินหรือบัญชี
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

นักวิชาการ
สาธารณสุขได้รับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
การเงินหรือบัญชีหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงาน
การเงินหรือบัญชี 
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 



          ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ปีงบประมาณพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
ปี 2565 

(จ านวนคน) 
ปี 2566 
(จ านวน

คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
เก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายไดไ้ด้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

นายช่างโยธาได้
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กหรอื
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

ครูผู้ดูแลเด็กได้รับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ทุกต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้างได้รับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 



 
           ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ปีงบประมาณพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2564 
(จ านวนคน) 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

ปี 2566 
(จ านวน

คน) 

อบต.ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมหรอืหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้างได้รับ
ก า ร ฝึ ก อบ รม  1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1  / 



ส่วนที่ 5 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
งบประมาณ(บาท) ที่มาของงบประมาณ 

2564 2565 2566 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน

ท้องถิ่น หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

100,000.00 

 
100,000.00 

 
100,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
คลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

49,000.00 

 
49,000.00 

 
49,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน

ช่างหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
49,000.00 

 
49,000.00 

 
49,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน

ทั่วไปหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
49,000.00 

 
49,000.00 

 
49,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน

การศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

49,000.00 

 
49,000.00 

 
49,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

32,300.00 

 
32,300.00 

 
32,300.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

30,500.00 

 
30,500.00 

 
30,500.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

32,300.00 

 
32,300.00 

 
32,300.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
9 นักวิชาการศึกษา 

หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
30,500.00 

 
30,500.00 

 
30,500.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ

สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

30,500.00 

 
30,500.00 

 
30,500.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

 
 
 



ที ่ โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

งบประมาณ(บาท) ที่มาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

24,000.00 

 
24,000.00 

 
24,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

 
12 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

พัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
24,000.00 

 
24,000.00 

 
24,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

24,000.00 

 
24,000.00 

 
24,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

24,000.00 

 
24,000.00 

 
24,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

68,000.00 

 
68,000.00 

 
68,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่
ละต าแหน่ง 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

216,000.00 

 
216,000.00 

 
216,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

100,000.00 

 
100,000.00 

 
100,000.00 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-15- 
 

ส่วนที่ ๖ 
 การติดตามประเมินผล 

 

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
             ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ดง ประกอบด้วย  
๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล          ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                            กรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกองคลัง                                                   กรรมการ 
4.  ผู้อ านวยกองช่าง      กรรมการ 
5.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กรรมการ 
6.  หัวหน้าส านักปลัด                                                      กรรมการ/เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก าหนด

วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


