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คํานํา

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง เพื่อจัดให้บุคลากรได้มีการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ
และการมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนําข้อมูลข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ นํามาซ่ึงการประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการแนวใหม่

องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
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พันธกิจ

 สร้างระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน

 ส่งเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมี
สัมพันธภาพท่ีดี

 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.วังท่าช้างทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องและทั่วถึง

 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ

 ดําเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ
ทํางาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker)
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ

 ระบบการพัฒนากําลังคนองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา
บุคลากรของ อบต.วังท่าช้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ

 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลกรสังกัด อบต.วังท่าช้าง มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และ
เผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)

1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลกรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ

ปริญญาโท ในจังหวัด
4. กรมส่งเสริมให้ความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการหาแนวทางให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ารับ

การฝึกอบรมอย่างท่ัวถึง
5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ขยายใหญ่ ปรับ

ขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มท่ีจะจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลในอนาคต
6. พนักงานส่วนตําบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

ภายในสํานักงาน
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จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. สํานักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ
2. จํานวนพนักงานส่วนตําบลบรรจุแต่งต้ังไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกว่าจํานวน

บุคลากร
3. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชํานาญในงานท่ีปฏบิัติ

โอกาส (Opportunities : O)
1. กรมส่งเสริมให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. พนักงานส่วนตําบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน

อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานส่วนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
3. พนักงานส่วนตําบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจํากัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่าการพัฒนาคน

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนในองค์กร
2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้วจะนําพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสําเร็จ
4. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

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

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซ่ึงได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนํ้าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทํา cost-
benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดทําเป้าหมายการทํางานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual
scorecards) ท่ีเชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)
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ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานในการพัฒนาบุคลากร

1. พนักงานส่วนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

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

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

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

6. พนักงานได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ท้ังในและนอกระบบ

ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ

ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน

2. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป็น มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน

3. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากําลังคน

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
1.2 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานต่างๆในสังกัด อบต.วังท่าช้าง
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.วังท่าช้าง
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจําเป็น
(หลักสูตรกลาง)

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการ

พัฒนากําลังคน
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากําลังคนเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ อบต.
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากําลังคน

แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน
รายละเอียดโครงการ

1.1แผนงานด้านพัฒนาความรู้ในองค์กร
*การดําเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์กําลังคน อบต.วังท่าช้าง

*การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง

*จํานวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์กําลังคน อบต.วังท่า
ช้าง

*จํานวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง

*จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือกําหนด
แนวทางและการดําเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.วังท่าช้าง
*จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจําทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12
ครั้ง/ปี

1.2 แผนงานจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดอบต.วังท่าช้าง
*การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด

*การหาความจําเป็น (Training
Need) ในการพัฒนาบุคลากร

*หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
อบต.วังท่าช้างจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด
*ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการหา
ความจําเป็น(Training Need) และมี
เอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ
จําเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพื่อเป็นข้อมูล

*ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัดอบต.
วังท่าช้างจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด

*ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจําเป็น(Training Need)
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด

* การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร

* มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปี
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน
* มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจําปี งบประมาณ

* จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ

* การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร
อบต.วังท่าช้าง

* มีฐานข้อมูลบุคลากรท่ีเป็นปัจจุบัน
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.วังท่าช้าง

* ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทํา
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถนํามา
ปรับใช้ได้ทันที
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แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน
รายละเอียดโครงการ

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย)
ข้าราชการในสังกัด

- มีการแต่งตั้ง (ย้าย)
ข้าราชการในสังกัดทุก
ระดับ

- ทุกส่วนราชการจัดทําข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถนํามาปรับใช้ได้ทันที

- การเล่ือนข้ันเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัด

- มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัด

- อบต.เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการทุกระดับในสังกัด

- การดําเนินการทางวินัย - มีการดําเนินการทาง
วินัยเม่ือพนักงานทําผิด
วินัย

- นายก อบต. สามารถดําเนินการทางวินัยสําหรับ
ข้าราชการท้องถ่ินและบุคลากรในสังกัด

- การสรรหา และ
เลือกสรรบุคลากรใน
สังกัด

- การสรรหา และ
เลือกสรรบุคลากรใน
สังกัด

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากรในสังกัด

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ
- การจัดทําทะเบียน
ข้อมูลข้าราชการศึกษา
ต่อ

- มีการจัดทําทะเบียน
ข้อมูลข้าราชการศึกษาต่อ

- มีการจัดทําข้อมูลข้าราชการศึกษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็น
ข้อมูลในการใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the Right man on the Right job)
นําไปสู้การจัดตั้งธนาคารสมอง (Think Tank)

- โครงการพัฒนา
บุคลากรโดยการศึกษา
ต่อท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ

- มีข้าราชการ/บุคลากร
ในสังกัดศึกษาต่อใน
ประเทศและต่างประเทศ
ตามความต้องการของ
องค์กร

- ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อตามความต้องการของ
องค์กร

- โครงการพัฒนา
บุคลากรโดยการศึกษาดู
งาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ท้ัง
ภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ

- มีข้าราชการ/บุคลากรท่ี
เข้ารับการอบรมดูงานกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ/
ภายนอก

- มีข้าราชการ/บุคลากรท่ีเข้ารับการรอรมดูงานกับ
หน่วยงานภายนอก ในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม

แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน
รายละเอียดโครงการ

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจําเป็น (หลักสูตรกลาง)

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน)

- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การให้
ความรู้ในลักษณะของการจัดลักสูตร
ต่างๆ แก่ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด ตามความจําเป็นและเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงานโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทํา
เป็นหลักสูตรกลาง

- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้ความรู้
ในลักษณะของการจัดหลักสูตร
ต่างๆ โดยจัดทําเป็นหลักสูตรเฉพาะ
ด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข ด้าน
การเกษตร การพัฒนาชุมชน ฯลฯ

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดทําหลักสูตรกลางเพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัด
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ

- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทํา
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning)

แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน
รายละเอียดโครงการ

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนากําลังคน
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนากําลังคนเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
อบต.

- มีการทําแผนการจัดการความรู้
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

- มีการทําโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดพ้ืนที่ อบต.วังท่าช้าง

- มีการจัดทําโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก อบต.วังท่าช้าง

- จัดให้มีคณะทํางานจัดทําระบบ
การบริหารความรู้เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
- สนับสนุนให้มีการจัดทําโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
วังท่าช้าง เป็นการแสวงหาความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
- จัดให้มีการจัดทําโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก



อบต.วังท่าช้าง เพื่อเป็นการแสดง
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากร

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างได้กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม

ประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้กําหนดแนวทางไว้ ดังนี้

6.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง จะดําเนินการดังนี้
1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําหน้าท่ี

วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนากําลังคนองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการ
ติดตามประเมินผล แสดงดังรูปท่ี 6.1

ปลัด อบต.วังท่าช้าง
(CKO)

งานบริหารงานบุคคล

รูปที่ 6.1 แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

ความหมาย สายการบังคับบัญชาโดยตรง

การประสานงาน

นายก อบต.วังท่าช้าง
(CEO)

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กําลังคน
องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
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Flow ของการรายงาน

1. ให้คณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคน รายงานผลการทํางานต่อคณะกรรมการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง และผู้บริหารระดับสูง เป็น
ประจําทุก 6 เดือน

2. เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างดําเนินการไปตาม
แผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงต้องดําเนินการต่อไป

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างท่ีสองคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเกิด
ความชัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน

4. สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนําแผนไปสู่การปฏิบัติ

6.2 การติดตามประเมินผล

เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดําเนินงานดังต่อไปนี้

กําหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตามแผนแม่บทฯ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง โดยกําหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้

- ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (Output)

- ตัวช้ีวัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา

๑. เพื่อนําความรู้ท่ีมีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตําบล
๒. เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง

ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากท่ีสุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้

๑. ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตําแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมายของการพัฒนา

๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและผู้บริหาร
๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
๒. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา
๓. การพัฒนาพนักงานจ้าง
๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
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แผนการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ
ลักษณะการฝึกอบรม

อบต.ดําเนินการเอง ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน

๑

๒

๓

๔

๕

หลักสูตรเก่ียวกับนายก อบต.หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรเก่ียวกับรองนายก อบต.หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการนายก อบต.
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรเก่ียวกับประธาน/รองประธาน
สภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรเก่ียวกับสมาชิกสภาอบต.หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งข้ึน
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งข้ึน
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน
เพ่ือพัฒนาระบบทํางานของประธานสภา
หรือรองประธานสภา ให้มีความรู้ ทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการทํางานมากย่ิงข้ึน
เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานของ ส.อบต.ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการทํางานมากย่ิงข้ึน

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับการฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

รองนายก อบต. ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ ๑ คร้ัง/
ปี

เลขานุการนายก อบต. ได้รับ
การฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ ๑
คร้ัง/ปี

ประธานสภาหรือรอง
ประธานสภาได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี
สมาชิก อบต.ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

/

/

/

/

/

-10-



แผนการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ
ลักษณะการฝึกอบรม

อบต.ดําเนินการเอง ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานท้องถ่ินหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เก่ียวข้อง

หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานคลัง/ผู้อํานวยการกองคลัง
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานช่าง/ผู้อํานวยการกองช่าง
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานท่ัวไป/หัวหน้าสํานักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานการศึกษา/ผู้อํานวยการ
กองการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เก่ียวข้อง

หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานแต่
ละส่วน ได้มีความรู้ ทักษะความเข้าใจ ในการ
บริหารงาน ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึนเพ่ือพัฒนา
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตําแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

/

/

/

/

/

/

/
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-๑2-
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ
ลักษณะการฝึกอบรม

อบต.ดําเนินการเอง ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

หลักสูตรนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เก่ียวข้อง

หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันฯ/นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรนายช่างไฟฟ้าหรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินฯ/นักวิชาการเงินและบัญชี
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

/

/

/

/

/

/

/

/



-๑3-
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ
ลักษณะการฝึกอบรม

อบต.ดําเนินการเอง ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

หลักสูตรเจ้าพนักงานงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่น
ท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตําแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตําแหน่ง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

/

/

/

/

/

/



-14-
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม
ปี ๒๕61
(จํานวน
คน)

ปี ๒๕62
(จํานวน
คน)

ปี ๒๕63
(จํานวน
คน)

อบต.
ดําเนินการ

เอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน

22

23

24

25

26

27

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน
พนักงานส่วนตําบลและบุคลากร อบต.
วังท่าช้าง

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
พนักงานส่วนตําบลและผู้ทําท้องท่ี
ท้องถ่ิน

หลักสูตรการจัดทํางบประมาณระบบ
e-Laass หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หลักสูตรการจัดทําแผนท่ีภาษีหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตําแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตําแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ อปท.ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานพนักงานจ้าง
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือส่งเสริมการทํางานเป็นทีม การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี
ของ อบต.วังท่าช้าง

เพ่ือเป็นแนวทางการจัดทํางบประมาณตาม
มาตรฐานของ อปท.

เพ่ือจัดทําแผนท่ีภาษีตามนโยบายภาครัฐ

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการศึกษา
อย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
พนักงานส่วนตําบล ได้รับการศึกษา
อย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯลฯอบรม
และศึกษาดูงาน ๑ คร้ัง/ปี

บุคลากรได้รับการอบรม และศึกษา
ดูงานการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ของพนักงาน ๑ คร้ัง/ปี

พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
พนักงานส่วนตําบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑

๑

40

40

๑

๑

๑

๑

40

40

๑

๑

๑

๑

40

40

๑

๑

/

/

/

/

/

/



-15-

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
1 ประชุมประจําเดือนผู้บริหาร/พนักงาน -

2 ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดําเนินงาน -

3 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ทุกคน

อบต.

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางาน
ในหน้าที่หรืองานต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

อบต.

5 จัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้
พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้บริหาร

อบต.

6 กําหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ สรุปความสําคัญเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับและสรุปกําหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
ร่วมกัน

-

7 สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท -

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อ
สม. กลุ่ม อปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

อบต.
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ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
1 ประชุมประจําเดือนผู้บริหาร/พนักงาน -

2 ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดําเนินงาน -

3 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ทุกคน

อบต.

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางาน
ในหน้าที่หรืองานต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

อบต.

5 จัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้
พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้บริหาร

อบต.

6 กําหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ สรุปความสําคัญเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับและสรุปกําหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
ร่วมกัน

-

7 สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท -

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อ
สม. กลุ่ม อปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

อบต.
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ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
1 ประชุมประจําเดือนผู้บริหาร/พนักงาน -

2 ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดําเนินงาน -

3 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ทุกคน

อบต.

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางาน
ในหน้าที่หรืองานต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

อบต.

5 จัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้
พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้บริหาร

อบต.

6 กําหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ สรุปความสําคัญเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับและสรุปกําหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
ร่วมกัน

-

7 สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท -

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อ
สม. กลุ่ม อปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

อบต.
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การติดตามประเมินผล

องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร

ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหาร
สว่นตําบลวงัท่าช้าง ประกอบด้วย

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานกรรมการ
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
๔. หัวหน้าส่วนทุกส่วน กรรมการ
๕. นักจัดการงานทั่วไป/ผู้รับผิดชอบ กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร
กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง
แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

การติดตามและประเมินผล
๑. กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทํารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน

๗ วันทําการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผ
ลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตาม ข้อ ๑

๓. นําข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให้
เหมาะสมกับความต้องการต่อไป

๔. ผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับ
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจําปี โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อย 60




	เป้าหมายของการพัฒนา
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