
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

 
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ก าลังคนเพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในความรับผิดชอบ  
 

2. พันธกิจการพัฒนา 
 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีค่านิยมสร้างสรรค์ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความช านาญในเรื่องเทคโนโลยี 
 3. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อก าหนดรูปแบบ แนวทางในการพัฒนาพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชให้สอดคล้อง
กันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ของพนักงานเพ่ือการส่งเสริม
พัฒนาต่อเนื่องในสมรรถนะการด าเนินงานต่างๆ 
 

4. เป้าหมาย 
 1. ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 10 วันต่อปี 
 2. มีการก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านตามการแบ่งกลุ่มงานที่จ าเป็น 
และก าหนดยุทธศาสตร์ตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 3. มีการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางบวช 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  - ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนประบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการเพ่ือรองรับ
วัฒนธรรมใหม่การท างานของพนักงาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีสมรรถนะตามบทบาทและภารกิจของส่วนราชการ
รองรับการบริการงานแบบบูรณการ และนโยบายของรัฐบาล 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการประเมินบุคลากรเพ่ือสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 

6. ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาพนักงาน ผู้บริหารท้องถิ่นให้การสนับสนุนทุกด้านเพ่ือให้การพัฒนา
พนักงานบรรลุเป้าหมายและมีความต่อเนื่อง 
 2. ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่านิยมสร้างสรรค์ เน้นคุณธรรมประจ าใจ และมี
วัฒนธรรมการท างานแบบใหม่ มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันการท างานพนักงานอย่างจริงจัง 
 

/3. พนักงานทุกคน… 
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 3. พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจริงจัง 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น มีนโยบายกิจกรรมในการสนับสนุนและให้ความส าคัญเรื่องการจัดท ายุทธศาสตร์
พัฒนาพนักงาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเป็นการบูรณการโครงการพัฒนาพนักงานที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทาง หรือกรอบการพัฒนาอย่างเป็นระบบชัดเจน 
 6. ทุกส่วนราชการ ให้ความร่วมมือในการใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
 7. ขีดความสามารถของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบติดตาม… 
 
 



แบบติดตามผลการด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ส่วนที่ 1 โครงการ/หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน งบประมาณ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี ตามแผนพัฒนา ที่ใชไ้ป 

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - บุคลากร ได้รับการ
ปฐมนิเทศในปีที่ลงบรรจุ
ต าแหน่ง  

  40,000.00 
 

  

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการฝึกอบรมในสายงาน
ผู้บริหาร 

- บุคลากร ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี  

  280,000.00   

2.2 โครงการฝึกอบรมสายงาน 
ผู้ปฏิบัติ 

- บุคลากร ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี  

  140,000.00 54,533.00  

2.3 โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

- บุคลากร ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี  

  100,000.00   

2.4 โครงการฝึกอบรมลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  

- บุคลากร ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี  

  100,000.00   

2.5 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- บุคลากร ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี  

  70,000.00 1,080.00  

3. การศึกษาหรือ 
ดูงาน 

3.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
และการปฏิบัติงาน 

- บุคลากร ได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
1 ครั้ง/ปี  

  250,000.00 234,165.00  
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วิธีการพัฒนา แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน งบประมาณ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี ตามแผนพัฒนา ที่ใชไ้ป 

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา/
อบรม 

4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/อบรม เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในส านักปลัด 

- บุคลากร ได้รับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/อบรม 1 ครั้ง/ปี  

  180,000.00 2,550.00 
 

 

4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/อบรม เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองช่าง 

- บุคลากร ได้รับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/อบรม 1 ครั้ง/ปี  

  120,000.00 12,550.00 
 

 

4.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/อบรม เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองคลัง 

- บุคลากร ได้รับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/อบรม 1 ครั้ง/ปี  

  90,000.00 43,683.00  

4.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/อบรม เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- บุคลากร ได้รับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/อบรม 1 ครั้ง/ปี 

  90,000.00 -  

4.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/อบรม เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- บุคลากร ได้รับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/อบรม 1 ครั้ง/ปี 

  60,000.00 -  

5. การสอนงาน 
และการให้
ค าปรึกษา 

5.1 โครงการสนับสนุนหรือ 
ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท 

- บุคลากร ได้รับการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมใน
การศึกษาต่อ 

  10,000.00 -  
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วิธีการพัฒนา แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงาน งบประมาณ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี ตามแผนพัฒนา ที่ใชไ้ป 

6. การประชุม 
หรือวิธีการอ่ืนที่
เหมาะสม 

6.1 โครงการประชุมพนักงานส่วน
ต าบลประจ าเดือน 

- บุคลากร ได้รับการ
ประชุมพนักงานส่วน
ต าบล 12 ครั้ง/ปี 

  - 
 

- 
 

 

 6.2 โครงการจัดการองค์ความรู้ใน
องค์กร (KM) Knowledge 
Management 

- บุคลากร ได้รับการ
อบรม 1 ครั้ง/ปี  

  80,000.00 
 

- 
 
 

 

 6.3 โครงการคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ดีเด่น  

- บุคลากร ได้รับการ
คัดเลือก 1 ครั้ง/ปี  

  - 
 

- 
 

 

 6.4 โครงการอื่นๆ ก าหนดได้ภายหลัง
ตามความจ าเป็นและสถานการณ์ 

- บุคลากร ได้รับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

  - 
 

- 
 

 

 
ส่วนที่ 2  ปัญหาและอุปสรรค 
1. บุคลากรในส านัก/กอง มีจ านวนน้อย หากไปอบรมตามหลักสูตรประจ าต าแหน่งอาจใช้เวลาหลายวัน ท าให้ขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทีต่นรับผิดชอบ 
2. โครงการ/หลักสูตรที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรมีจ านวน มากกว่ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี   


