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แผนงาน/โครงการปฏบิตัิการยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 

ประจ าปงีบประมาณ 2563 

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ/
หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

ผลลัพธข์อง 
กิจกรรม 

รายละเอยีด
กิจกรรมที่

สนบัสนนุการ
สรา้งความรู้
หรือเพิม่พนู
ความรู้ที่

สอดคล้องกบั
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ/
แหล่ง

งบประมาณ 

โครงการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานปลัด มีศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร ,
ศูนย์ ICT 
เพ่ือให้ความรู้ใน
องค์กร 

เป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร
เหตุการณ์ปัจจุ
บนและมีศูนย์
ICT เพ่ือเป็น
องค์ความรู้ 

 

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้าง 

ปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานปลัด มีการฝึกอบรม
พนักงานส่วน
ต าบลพนักงาน
จ้างได้รับการ
พัฒนา อบรม
คุณธรรม
จริยธรรมให้เกิด
จิตส านึกดีใน
การท างาน 

เป็นโครงการที่
จัดฝึกอบรม
ส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบล,พนักงาน
จ้างให้ได้รับการ
ฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมทุกปี 

 

โครงการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการ
ท างานฐานข้อมลู
บุคคล 

ปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานปลัด มฐีานข้อมลู
ด้านบคุลากรใน
ทุกสว่นราชการ 

มีการจัดท า
ทะเบียนประวัติ
ฐานข้อมูล
พนักงานและ
ระบบ
สารสนเทศ
สืบค้นข้อมูล
จากเว็บไซต์ 
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แผนงาน/โครงการปฏบิตัิการยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 

ประจ าปงีบประมาณ 2563 

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ/
หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

ผลลัพธข์อง 
กิจกรรม 

รายละเอยีด
กิจกรรมที่

สนบัสนนุการ
สรา้งความรูห้รือ
เพิม่พนูความรู้ที่
สอดคล้องกบั

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ/
แหล่งงบประมาณ 

โครงการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานปลัด มี e-mail 
address.facebook 
พนกังานทุกคนและ
มีเว็บไซต์ เว็บบอร์ด
ส าหรับออกความ
คิดเห็น 

เป็นการสร้าง
เครือข่ายส าหรับ
พนักงานและกับ
เครือข่าย
ภายนอกองค์กร
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้กัน 

 

โครงการฝึกอบรม
ต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานปลัด มีการฝึกอบรม
พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

เป็นโครงการที่
จัดฝึกอบรม
ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล,
พนักงานจ้างให้
ได้รับการ
ฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมทุกปี 

งบประมาณตาม
หลักสูตรที่
ก าหนด 

การเลื่อนขั้น
เงนิเดือน 

ปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานปลัด มีพนักงานส่วน
ต าบลมีแรงจูงใจใน
การท างาน 

เป็นการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้
ได้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม 
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แผนงาน/โครงการปฏบิตัิการยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 

ประจ าปงีบประมาณ 2559 

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ/
หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

ผลลัพธข์อง 
กิจกรรม 

รายละเอยีด
กิจกรรมที่

สนบัสนนุการ
สรา้งความรูห้รือ
เพิม่พนูความรู้ที่
สอดคล้องกบั

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ/
แหล่งงบประมาณ 

โครงการ 5 ส. 
อบต.สงเปือย 

ปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานปลัด สร้างจิตส านึกให้รัก
องค์กร และมี
สภาพแวดล้อมการ
ท างานน่าอยู่
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

เป็นการ
สนับสนุนให้
องค์กรน่าอยู่น่า
ท างานมี
สภาพแวดล้อม 
ที่ด ี
 

 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสงเปือย 

ปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานปลัด พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างตาม
ได้รับการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 

เป็นโครงการที่
จัดให้มีการศึกษา
ดูงานนอก
สถานที่เป็นการ
พัฒนาบุคลากร 
 

250,000 

กิจกรรมการประชุม
ประจ าเดือนทุก
เดือน 

ปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานปลัด ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสาร แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเป็น
ประจ าทุกเดือน 

ส่งเสริมให้สร้าง
สภาพแวดล้อม
การท างานอย่าง
เป็นระบบ 
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การตดิตามประเมนิผลยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยได้ก าหนดการบริหารจัดการ  และแนวทางการติดตามการ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร  ว่าบรรลุตามเป้าหมายไว้หรือไม่  โดยก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

 การบริหารจัดการ 

  การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือย  จะด าเนินการดังนี้ 

  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรท าหน้าที่
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล  และรายงานผลการท างานต่อคณะกรรมการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
จัดการและติดตามประเมินผล  ดังนี้ 

โครงสร้างและการบรหิารจดัการและการตดิตามประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

นายก อบต.สงเปือย 

ปลัด อบต.สงเปือย 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์การ

พัฒนาบุคลากร 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 



           - 24 - 
 

-  ให้คณะท างานติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือยรายงานผลการท างานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุก 3 เดือน 

- เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสง
เปือยท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและ
ประสานงาน 

- สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ยอมรับและ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การตดิตามและประเมนิผล 

 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการดเนินงานดังต่อไปนี้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็น
เครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  
โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ  ดังนี้ 

-  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป้ฯการวัดประสิทธิภาพของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



- ๒๕- 

มาตรการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ   

๑.  มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างดีเด่น
เป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป 
ดังนี้ 

   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 

   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 

   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 

๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน 
เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 

 

มาตรการด าเนนิการทางวนิัย  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท า
ผิดวินัย     ไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับ
บัญชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  

๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือระเบียบก าหนด  

๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับ
ประชาชนหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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การตดิตามผล 

 ให้มีการติดตามผลจากโครงการที่จัดขึ้นท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
ประกอบกับความเห็นของหน่วยตรวจราชการ หนังสือร้องเรียนต่างๆ  และผลกระทบหรือ
เสียงสะท้อนกลับมาที่องค์กร 

 

บทสรปุ 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสง
ปือย สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบ
กับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่
จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็น อาจต้องท าการ
ยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์
อยู่เสมอ    

 


