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คํานํา
การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระหน้าที่ผู้บริหาร
และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อทําให้บุคลากร
ในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อเป้าหมายของหน่วยงาน
การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร เป็ น การวางแผนและกํ าหนดเป้ าหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กระบวนการ พั ฒ นาการให้ มี ประสิท ธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค เทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้ และ
ประสบการณ์ ในการทํางานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดภายในองค์กร นํามาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญ หา เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาวางแผนพั ฒ นาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการ
ฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร
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- การดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 25๖๒
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๔

ส่วนที่ ๑
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริห ารส่ว นจังหวั ด ลงวัน ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๕ ในส่ วน
ที่ 3 (ข้อ 271) การพัฒนาข้าราชการ ได้กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น
2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
3) ด้ านการบริ ห าร ได้ แ ก่ รายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและการบริห ารคน เช่ น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ อ ย่ า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ก ารทํ า งาน การสื่ อ สารและ
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ข้อ ๒๗๖ หลักสูตรการพัฒนา สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละตําแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ
2. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมอันจะทํา
ให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งจะทําให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการทํางานมากขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

-๒3. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อันประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ สมรรถนะความสามารถ คุณธรรม และ
จริยธรรม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกคน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูน
ความรู้ สมรรถนะความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้ าที่ ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้ อง เข้าใจระเบียบกฎหมาย
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทําให้ลดความผิดพลาดจากการทํางานให้น้อยลง อีกทั้งยังนําความรู้กลับมาพัฒนาองค์กร
และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การเตรียมการและการวางแผน
พิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการพัฒนา โดยศึกษาวิเคราะห์จากสมรรถนะหลักของบุคลากร ความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากร การหาความจําเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน ใช้แบบสอบถาม
ความต้องการฝึกอบรม ผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ นํามาวิเคราะห์ว่า บุคลากร
ควรจะต้องให้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว้
๕. ประเภทของการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มี 5 ประเภท ได้แก่
๑. ปฐมนิเทศ
๒. ฝึกอบรม
3. ศึกษาดูงาน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
5. การสอนงาน/ให้คําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
๖. แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อพัฒนาทักษะ และนํามาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อให้สามารถนําความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
๓. พัฒนาบุคลากร รวมทั้งบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และถ่ายทอดการทํางานให้เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกัน
๔. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรพร้อมกับการปรับปรุงกระบวนการงาน

-๓๗. ขั้นตอนจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

วิเคราะห์ความจําเป็นต้องการ
พัฒนาบุคลากร

สํารวจความต้องการฝึกอบรม

จัดทําบันทึกสอบถามความต้องการฝึกอบรม
ไปยังสํานัก/กองต่างๆ ในสังกัด

วางแผนพัฒนาบุคลากร

มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร และการจัดประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

ดําเนินการพัฒนาบุคลากร

- โครงการที่ดาํ เนินการจัดฝึกอบรมเอง
โดย อบจ.ปราจีนบุรี
- การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ตามสถาบันองค์กรต่างๆ
- การจัดทํารายงานผลภายหลังการจัดฝึกอบรม
- การจัดทํารายงานผลภายหลังเข้ารับการฝึกอบรม
- การประเมินผลก่อน – หลังการฝึกอบรม
- การติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม
3 เดือน

ประเมินผล

บรรลุเป้าหมาย

ปรับปรุงแก้ไข
ส่งเสริ มการพัฒนาต่อเนื่อง

สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

-๔ส่วนที่ ๒
รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลําดับ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการปลุกจิตสํานึกการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

๒.

โครงการกิจกรรม ๕ ส
วันทําความสะอาดใหญ่
(Big Cleaning Day)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อปลุกจิตสํานึกในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้างของ
อบจ.ปราจีนบุรี และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
ปราจีนบุรี

-เพื่อเสริมสร้างกิจกรรม ๕ ส ใน
การจัดระเบียบในสํานักงานของ
อบจ.ปราจีนบุรี ให้สะอาด
สวยงามเป็นระเบียบ

ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง อบจ.
ปราจีนบุรี

วิธีการ
พัฒนา
ฝึกอบรม

งบประมาณ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

ปรับปรุง
สถานที่/
การทํา
กิจกรรม

-

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(KPI)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร่วมเป็น
เครือข่ายภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต
และมีจิตสํานึก
ข้าราชการไทยไร้
ทุจริต
จํานวนครั้งที่มีการ -ข้าราชการ
จัดกิจกรรมไม่น้อย ลูกจ้าง พนักงาน
กว่าปีละ ๑ ครั้ง จ้าง เกิดความ
ตระหนักในการ
เสริมสร้าง
กิจกรรม ๕ ส
ในสํานักงานอย่าง
สม่ําเสมอ ทําให้
สํานักงานมีความ
เป็นระเบียบ
สะอาด เรียบร้อย
และสวยงาม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดอบจ.

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

สํานักปลัดอบจ.
และความมีส่วน
ร่วมส่วนราชการ
ในสังกัด

-๕ลําดับ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
ที่
๓. โครงการ “ปณิธานความดี”
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เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ข้าราชการ ลูกจ้าง
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง พนักงานจ้างของ
อบจ.ปราจีนบุรี
ร่วมเครือข่ายภาครัฐ (อบจ.
ปราจีนบุรี)ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตสร้างสํานึกไทย
ไม่โกง

วิธีการ
พัฒนา
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
-

๔.

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด
อบจ.ปราจีนบุรี มีจิตสาธารณะ
ในการทําเพื่อส่วนรวมทําให้เกิด
ความรักความสามัคคีในการทํา
กิจกรรมร่วมกัน

บุคลากรในสังกัด
อบจ.ปราจีนบุรี ได้
ร่วมกันปลูก-เกี่ยว
ข้าว ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ

กิจกรรม
สาธารณประโยชน์

๒๐,๐๐๐

๕.

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เทิดพระเกียรติ

บุคลากรในสังกัด
อบจ.ปราจีนบุรี ได้
ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน
เขตจังหวัด
ปราจีนบุรี

กิจกรรม
สาธารณประโยชน์

๒๐๐,๐๐๐

เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด
อบจ.ปราจีนบุรี ให้ความสําคัญ
ของการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวและมีจิตสาธารณะในการ
ทําเพื่อส่วนรวม และเกิดความรัก
ความสามัคคีในการทํากิจกรรม
ร่วมกัน

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(KPI)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีจิตนสํานึกทํา
ความดีเริ่มได้ที่ใจ
เรา

ส.ค.-ธ.ค.๖๒

บุคลากรในสังกัด
อบจ.ปราจีนบุรี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ บุคลากรในสังกัด
อบจ.ปราจีนบุรี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
และเป็นเครือข่าย
ภาครัฐ ต่อต้าน
การทุจริตและ
สร้างสํานึกไทย
ไม่โกง
บุคลากรในสังกัด
อบจ.ปราจีนบุรี
มีจิตสาธารณะใน
การทําเพื่อส่วนรวม
เกิดความรักความ
สามัคคีจากการทํา
กิจกรรมร่วมกัน
ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
บุคลากรในสังกัด
อบจ.ปราจีนบุรี
มีจิตสาธารณะใน
การทําเพื่อส่วนรวม
เกิดความรักความ
สามัคคีจากการทํา
กิจกรรมร่วมกัน
ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดอบจ.
และความมีส่วน
ร่วมส่วนราชการ
ในสังกัด

กองแผนฯ

กองแผนฯ

-๖ลําดับ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
ที่
๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ

๗.

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรที่
เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
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เป้าหมาย

เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษา
ให้กับบุคคลผู้พิการใน
สถานศึกษาได้

-ผู้บริหาร ครู หรือ
บุคลากรทาง
การศึกษาของ
สถานศึกษาต่าง ๆ
ในจังหวัดปราจีนบุรี
ฝึกอบรม สัมมนา
ประชุมศึกษาดูงาน

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ข้าราชการ ลูกจ้าง
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ
พนักงานจ้าง ที่
อบจ. และหน้าที่ ที่ได้รับ
บรรจุแต่งตั้งใหม่
มอบหมาย

วิธีการ
พัฒนา
ฝึกอบรม/
ประชุม/

งบประมาณ
(บาท)
๒00,000

การ
ปฐมนิเทศ

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ก.พ.- ส.ค.๖๒

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
สามารถนํา
แนวทางปฏิบัติใน
การจัดทําแผนการ
ศึกษามาปฏิบัติได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรที่บรรจุ กองการ
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๑. ผู้เข้ารับการ
ปฐมนิเทศร้อยละ ใหม่มีความรู้ความ เจ้าหน้าที่
๘๐% มีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ
เข้าใจและวิธีการ กฎหมาย
ข้อบังคับ และ
ปฏิบตั ิงาน
2. ผ่านการทดลอง หลักเกณฑ์ต่างๆ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในการปฏิบัติ
ราชการในแต่ละ
และผ่านการ
ตําแหน่งได้อย่างมี
ประเมินผลการ
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน

-๗ลําดับ หลักสูตร/โครงการ/
ที่
กิจกรรม
๘. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
สังกัดอบจ.ปราจีนบุรี
๘.๑ หลักสูตรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการดําเนิน
ชีวิต
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๑.เพื่อเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการ
พัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่
๒.เพื่อส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับ
บุคลากรของ อบจ.ปราจีนบุรี เพื่อนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
๓. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรมตามแนวทางป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
โดยตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

วิธีการ
พัฒนา
ฝึกอบรม

งบประมาณ
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.๖๑- ก.ย.
๖๒

ตัวชี้วัด
(KPI)
๑. มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ๗๐%
๒. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจในทุก
ด้าน
๗๐%
๓.ผู้เข้าอบรม
ร้อยละ ๘๐
สามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
และการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
-.ผู้เข้ารับอบรม กองการ
สามารถนําหลัก เจ้าหน้าที่
คุณธรรม
จริยธรรม
หลักธรรมทาง
พุทธศาสนา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจําวันได้
และนํา
ประยุกต์ใช้ใน
การสร้างความ
สามัคคี
ปรองดอง มีการ
ทํางานเป็นทีม มี
ส่วนร่วมในหมู่
คณะให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร

-๘ลําดับ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
ที่
๘.๒ หลักสูตรแนวทางการ
บริหารงานบุคคลตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
คัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเภทตําแหน่งทั่วไป และ
ประเภทวิชาการให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
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-เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ ข้าราชการ อบจ.
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเลื่อน
ระดับตําแหน่งประเภททั่วไปและ
ประเภทวิชาการ และสามารถ
จัดทําผลงานได้ถกู ต้องตาม
หลักเกณฑ์

วิธีการ
พัฒนา
ฝึกอบรม

งบประมาณ
(บาท)
๒๒๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(KPI)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๑. มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ๗๐%
๒. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจในทุกด้าน
๗๐%
๓.ผู้เข้าอบรม
ร้อยละ ๘๐
สามารถนําความรู้
ที่ได้รับจากการ
อบรมไปปรับใช้ใน
การเขียนผลงาน
เพื่อเลื่อนระดับได้
ถูกต้องตามหลัก
ระเบียบหลักเกณฑ์

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
-ผู้เข้ารับการ
กองการ
อบรมมีความรู้
เจ้าหน้าที่
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ทางการเลื่อน
ระดับตําแหน่ง
ประเภททั่วไปและ
ประเภทวิชาการ
และ สามารถ
จัดทําผลงานได้
อย่างถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้มี
ประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพ
ต่อไป

วิธีการ
พัฒนา
ฝึกอบรม/
ประชุม/
สัมมนา/
ศึกษาดูงาน

งบประมาณ
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงานที่
ดําเนินการ
(KPI)
ได้รับ
รับผิดชอบ
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ -ผู้เข้ารับการอบรม -สมาชิกสภา อบจ. กองกิจการสภา
มีความรู้เพิ่มขึ้นไม่ ปราจีนบุรี มีความรู้ อบจ.
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการฝึกอบรม
ลําดับ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
ที่
๙. โครงการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อพัฒนาสมาชิกสภาองค์การ คณะสมาชิกสภา
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้มี อบจ.ปราจีนบุรี
ความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานหรือการจัดการภารกิจ

ตามอํานาจหน้าที่ของ อบจ.
ปราจีนบุรี

-๙ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการฝึกอบรม (ต่อ)
ลําดับ หลักสูตร/โครงการ/
ที่
กิจกรรม
๑๐. โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๑๑. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
สังกัดอบจ.ปราจีนบุรี
๑๑.๑ หลักสูตรความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีดับเพลิง
เบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง

๑.เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาสมรรถนะหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
การบริการที่ดี มาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน
๓. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรมตามแนวทางป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
โดยตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

ข้าราชการ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง

วิธีการ
พัฒนา
ฝึกอบรม

งบประมาณ
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.๖๑- ก.ย.
๖๒

ฝึกอบรม

๒๗๐,๐๐๐

ต.ค.๖๑- ก.ย.
๖๒

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ผู้เข้ารับการ
กองช่าง
ฝึกอบรมมีทักษะ
ในการดับเพลิง
ระงับเหตุ
อัคคีภัยเบื้องต้น
ได้
-ผู้เข้ารับอบรมมี กองการ
๑. มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย ความรู้ ความ
เจ้าหน้าที่
เข้าใจ ในงาน
กว่า ๗๐%
อย่างมีหลักการ
๒. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ และถูกต้อง ตาม
กฎ ระเบียบ
พึงพอใจในทุก
และหนังสือสั่ง
ด้าน
การที่ใช้ในการ
๗๐%
ปฏิบัติงาน และ
๓.ผู้เข้าอบรม
นําความรู้ที่ได้ไป
ร้อยละ ๘๐
ปรับใช้ในการ
สามารถนํา
ปฏิบัติงานอย่าง
ความรู้ที่ได้รับ
มีประสิทธิภาพ
จากการอบรมไป
ยิ่งขึ้น
ปรับใช้ในการ
และเกิด
ทํางานให้มี
ประโยชน์สูงสุด
ประสิทธิภาพ
ต่อองค์กรและ
ยิ่งขึ้นปฏิบัติ
ประชาชน
ราชการถูกต้อง

ตามระเบียบ
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด

-๑๐ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการฝึกอบรม (ต่อ)
ลําดับ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑๑.๒ หลักสูตรความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครู
พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครู
ข้าราชการครูและ
พนักงานครูและบุคลากรทางการ บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน ศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และสามารถจัดทําผลงาน
ทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

วิธีการ
พัฒนา
ฝึกอบรม

งบประมาณ
(บาท)
๑๒๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(KPI)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๑. มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ๗๐%
๒. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจในทุกด้าน
๗๐%
๓.ผู้เข้าอบรม
ร้อยละ ๘๐
สามารถนําความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม
ไปปรับใช้ในการ
เขียนผลงานทาง
วิชาการได้
มาตรฐานถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
นําไปสู่การพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน
สู่การเลื่อนวิทย
ฐานะสูงขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
กองการ
-ผู้เข้ารับการ
เจ้าหน้าที่
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การประเมินผลงาน
เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ และ
สามารถจัดทํา
ผลงานทาง
วิชาการได้อย่าง
ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ
ต่อไป

-๑๑ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการฝึกอบรม (ต่อ)
ลําดับ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑๒. การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
การฝึกอบรมและสัมมนาตาม
หลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นและกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
เป็นผู้จัด
-หลักสูตรเกี่ยวกับ นายก อบจ.
รองนายก อบจ. เลขาที่ปรึกษา
นายก อบจ. หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
-หลักสูตรเกี่ยวกับตําแหน่ง
ปลัด อบจ.,รองปลัด อบจ. ,
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
ครู ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๑.เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของผู้บริหารอบจ.
ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
๒. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของปลัด อบจ.,
รองปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

-ผู้บริหาร ของ อบจ.
ปราจีนบุรี
-ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

วิธีการ
พัฒนา
ฝึกอบรม/
ประชุม/
สัมมนา/
ศึกษา
ดูงาน

งบประมาณ
(บาท)
ตามค่าใช้จ่ายที่
กําหนดไว้ใน
แต่ละหลักสูตร

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(KPI)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๑. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สามารถ
นําความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไป
ปรับใช้ในการ
ทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
๒. จํานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
ได้รับใบระกาศนียบัตรอย่างน้อย
ร้อยละ๗๐
๓.การรายงานผล
ให้ผู้บริหารทราบ
๔.การเผยแพร่
ความรู้ในองค์กร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ผู้บริหาร และ
ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง
ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมนําความรู้มา
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรและ
ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
-กองกิจการ
สภาฯ
-กองแผนฯ
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา
-กองพัสดุฯ
-กองการ
เจ้าหน้าที่
-หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

-๑๒ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้
ลําดับ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑๓. การประชุมประจําเดือน
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง อบจ.ปราจีนบุรี

๑๔. การประชุมประจําเดือน
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้างของ อบจ.
ปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานในบรรลุ
วัตถุประสงค์

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
การเรียนรู้ฯ

-เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในแต่
ละรอบเดือนของส่วนราชการ
-เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน
-เพื่อซักซ้อมความเข้าใจนโยบาย
กฎ ระเบียบในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

วิธีการ
พัฒนา
ประชุม

งบประมาณ
(บาท)
-

ประชุม

-

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(KPI)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ จํานวนครั้งที่มีการ
จัดประชุม
ประจําเดือนอย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
กองแผนฯ
ผู้บริหารได้
รับทราบผลการ
ดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน และ
บุคลากรมีโอกาส
ได้แสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะ
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ จํานวนครั้งที่มีการ -บุคลากรรับทราบ สํานักปลัด
จัดประชุม
ผลการปฏิบัติงาน อบจ.
ประจําเดือนไม่น้อย ร่วมกัน
กว่าปีละ ๑๒ ครั้ง -สามารถเสนอ
แนวคิดเห็นในการ
แก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานและ

เสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติให้
เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

-๑๓ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้(ต่อ)
ลําดับ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑๕. การจัดทําแผนพัฒนาด้าน
การศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี

๑๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี มีและใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาด้านการศึกษาเป็น
กรอบในการพัฒนาและ
ดําเนินการตามภารกิจ อํานาจ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร ครู หรือ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

วิธีการ
พัฒนา
ฝึกอบรม/
ประชุม

งบประมาณ
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
(KPI)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตัวชี้วัด
คุณภาพแผนพัฒนา
อปท.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ
แผนพัฒนา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี และ
แผนพัฒนาด้าน
การศึกษาองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นแผนพัฒนาที่
สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
กองการศึกษาฯ
คณะกรรมการ
๑. มีผู้เข้าร่วม
การศึกษาทุกคณะ
โครงการไม่น้อย
สามารถปฏิบัติ
กว่า ๗๐%
๒.ไม่น้อยกว่าร้อยละ หน้าที่ที่รับผิดชอบ
๘๐ ของเกณฑ์ตาม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพช่วย
มาตรฐาน
แผนพัฒนาคุณภาพ ให้ อบจ.
ปราจีนบุรีและ
การศึกษา
สถานศึกษาใน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาและส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ประชุมเชิง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปฏิบัตกิ าร
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด

๓๐๐,๐๐๐

ก.พ. – ก.ค.๖๒

อบจ.ปราจีนบุรี

สังกัดสามารถจัด
การศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความ
ต้องการของ
ท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง

