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ปงีบประมาณ 2564 

 
 

ของ 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลสงเปอืย 
อ าเภอภูเวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 

 
 



ค าน า 
 

  การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์              
พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แถลงไว้
ต่อสภา อบต.ได้นั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไป                        
สู่ความส าเร็จ องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  จึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน เท่าที่ก าลังความสามารถของ อบต. และบุคลากรจะท าได้ และ
ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสง
เปือยได้  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2564              
ไว้ ณ ที่นี้ 
 

 
 

ส านักปลัด                                              
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  สารบญั 
            
          

  หน้า 
หลักการและเหตุผล         ๑ 
วัตถุประสงค์          ๑ 
เปูาหมาย          ๑ 
ขั้นตอนด าเนินงาน         ๒ 
ข้อมูลอัตราก าลัง          
 -  โครงสร้างอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง     ๔ 
การวิเคราะห์บุคลากร          
 -  การวิเคราะห์ตัวบุคลากร       ๑0 
 -  การวิเคราะห์ในระดับองค์กร       ๑1 
 -  การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร     12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร                          14 
แผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์       20 
การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์    23 
มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ        ๒๕ 
มาตรการด าเนินการทางวินัย        ๒๕ 
การติดตามผล          ๒6 
บทสรุป           ๒6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนพฒันาบคุลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 
(ประจ าปีงบประมาณ  2564) 

๑.  หลกัการและเหตผุล 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  ๕  ด้าน  ได้แก่ 

(๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดย 
ทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  (๒)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (๓)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(๕)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยถือว่าบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการบริหารจัดการองค์กร  การให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร                
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ถือเป็นนโยบายที่ผู้บริหารองค์กรต้องให้ความส าคัญและท าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง             
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  2564 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยัง เป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  
คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒.  วตัถปุระสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าไม้ 
  ๓.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ของ       
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ 
 

๓.  เปาูหมาย 
 ๓.๑  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้   ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุก
คน 



-๒- 
 

๓.๒  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยทุกคน  ที่ ได้ เข้ารับการพัฒนา                 
การเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔  ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 ๔.๑  การเตรียมการและการวางแผน 
  ๑)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 
 ๔.๒  การด าเนินการพัฒนา 
  ๑)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การ       สับเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา       เป็นต้น 
  ๒)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 ๔.๓  การติดตามและประเมินผล 
  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา  เมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
 

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการด าเนนิงานการพฒันาบคุลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  ข้อมลูดา้นบุคลากร 
     ๕.๑  อตัราก าลงัตามแผนอัตราก าลงั 
   ตามแผนอัตราก าลังสามปี พ.ศ.2564-2566  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม
อัตราก าลังไว้  ดังนี้ 

เริ่มตน้ 

 
 

๑.๑   แตง่ตัง้คณะท างาน 
๑.๒  พจิารณาเหตผุลและความจ าเปน็ 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเปน็ 

สิน้สดุ 

๑. การเตรยีมการและการวางแผน 

 
 

        การด าเนนิการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือก
รูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนเิทศ 
 -  การสอนงาน  การใหค้ าปรกึษา 

-  การสบัเปลีย่นหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
 -  การฝกึอบรม 
 -  การใหท้นุการศกึษา 
 -  การดงูาน 
 -  การประชมุเชงิปฏบิตักิาร/สมัมนา 
 -  ฯลฯ 
 

๒. การด าเนินการ/วธิดี าเนนิการ 

 
 

        จดัใหม้รีะบบตรวจสอบ ตดิตามและ
ประเมนิผล เพือ่ให้ทราบถงึความความส าเรจ็  
ความรูค้วามสามารถและผลการปฏบิตังิาน 

๓. การตดิตามและประเมนิผล 



- ๔ - 
โครงสร้างการแบง่สว่นราชการตามแผนอตัราก าลงั  ๓  ป ี

โครงสร้างส่วนราชการ อบต.สงเปอืย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองปลดั อบต.  
(นักบริหารงาน อบต.  ๗) 

 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
 

กองชา่ง 
(นักบริหารงานช่าง ๗) 

 

กองคลงั 
(นักบริหารงานการคลัง  ๗) 
 

ส านกังานปลดั อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ๗) 

-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคด ี
-  งานปูองกันและบรรเทา  
   สาธารณภัย 
- งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
- งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

-  ฝาุยการเงิน 
-  ฝุายบัญชี 
-  ฝุายพัฒนาและจดัเก็บ

รายได ้
-  ฝุายทะเบียนทรัพยส์ิน  
   และพัสด ุ
 

-  ฝุายก่อสร้าง  
-  ฝุายออกแบบและควบคมุ 
   อาคาร 
 

กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ๗) 

-  ฝุายบริหารงานการศึกษา 
-  ฝุายส่งเสริมการศึกษา 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

ปลดั อบต.   
(นักบริหารงาน อบต. ๘ ) 
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โครงสร้างส านกัปลดั  อบต.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

หวัหนา้ส านกัปลดั  อบต. 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 

 

งานบรหิารงานทัว่ไป 
 

-  จพง.ธุรการ  ปฏิบัติงาน (1) 
 
 

งานนโยบายและแผน 
 
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. (1) 
  
 

งานกฎหมายและคด ี
- นิติกร  ช านาญการ (๑) 
 

งานตปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
-  จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง.  (๑) 
 
 

งานพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 
 

-  นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ 
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         โครงสร้างกองคลงั    
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้ านวยการกองคลงั 
บริหารงานการเงิน  ระดับต้น (๑) 

 

งานการเงนิ 
 
 

-  หัวหน้าฝุายการเงิน ระดับต้น (1) 
-  นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (1) 
- จพง.การเงินและบัญชี  (ลป.)  (1) 
 
-  จพง.การเงินและบัญชี 6ว  (๑) 
 

    งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้
 
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก./ชก. (1) 
 

งานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัด ุ
-  จพง.พัสดุ    ช านาญงาน (๑) 
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           โครงสร้างกองชา่ง    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง 
นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น (๑) 

 

งานกอ่สรา้ง  
 
 

-  นายช่างโยธา  ช านาญงาน (๑) 
 
 

งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
 
 

- ว่าง 



 
- ๙- 

 
 
 

                    โครงสร้างกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา  (๑) 

 

งานบรหิารงานการศกึษา 
(นักบริหารการศึกษา  ระดบัต้น) (๑) 

 
 

งานสง่เสรมิการศกึษา 
- ครู   ค.ศ.1   (3) 
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๓. การวเิคราะห์บคุลากร 

 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ
เดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่านผล
การวิเคราะหเ์ป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
          การวิเคราะหต์วับคุลากร 

                                                                                                       
                        จุดแข็ง                    จดุอ่อน   

๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้   อบต.   ๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๒. มีอายุเฉลี่ย ๓๕-๔๐ ปี  เป็นวัยท างาน  ๒. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน  ๓. มีภาระหนี้สิน 
       ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง        ๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึงกฎระเบียบ          
       กับการทุจริต                                                 ของราชการ 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  ๕. ไม่ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม 
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  ๖. ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการท างานในปัจจุบันที่ต้องใช้ 
      โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้       เทคโนโลยี่สมัยใหม่ 
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ดี     

         

                                                                                               
        โอกาส                                                                              ข้อจ ากัด 

      ๑.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน   ๑.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอรายจ่าย 
           ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน         ๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
           ได้ง่าย                                                      ๓.  พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 

  ๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต.                            ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 
      อุทิศตนได้ ตลอดเวลา                                                เศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
  ๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ             
      การท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   
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  การวิเคราะหใ์นระดบัองค์กร 
 

                                                                                                                                                                                             
                      จดุแขง็                             จุดอ่อน   
๑.  บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายที่        ๑.  ขาดความกระตือรือร้น 
๒.  การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้               ๒.  มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
๓.  อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔.  มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           ๔.  พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย    
๕.  ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                      งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี                 

            การท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                    ๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน  
    ๖.   มีระบบบริหารงานบุคคล                                    บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
            
 

                                                                                                    
        โอกาส                                                                                     ข้อจ ากดั 

 ๑.  ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี                                ๑.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก              
๒.     มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน                                   ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  ในชุมชน  

        ๓.     บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต                                 การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ 
                อบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติ                                กลุ่มญาติพ่ีน้อง 
                ของประชาชนได้ดี                                             ๒.  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
        ๔.    บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,                         ความรู้ทีม่ีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้                               
               ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                 หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ 

  ๕.  อบต.ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเข้ารับการ      ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      ฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ    ๓.  งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ความ 

      หนาแน่นต่อจ านวนประชากร และภารกิจ     
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  การวิเคราะหโ์ครงสร้างการพฒันาบคุลากร 
 
 

โครงสรา้งปัจจบุนั 
 

 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรต้องสามัคคีและมีความสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญา
จ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าไมท้ี่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผู้บริหารหน่วยงานจดัท าแผน 
ควบคุมก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เข้าใจ
งานท่ีท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอยีด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็น 

ไปตามระเบียบ 
รายงานนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

ประเมินผล 
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นายกองค์การบริหาร
ส่วนต ำบล 

ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล

สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝกึฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 

 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมาย  เชิงกล
ยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัมนาบุคลากรในความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 

วสิยัทัศน์การบรหิารงานบคุคลขององค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 
 

“ภายในปี 2558-2560  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  จะมีความก้าวหน้า
มั่นคงในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  ปฏิบัติตนมีคุณธรรม  จริยธรรม ยึด
มั่นธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้บริการประชาชน“ 

 
พันธกจิ 

1. พัฒนาองค์กรก าลังคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ให้เป็นที่ยอมรับปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
2. เสริมสร้างการพัฒนาบุคลากร  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน 
3. มีเครือข่ายในการประสานความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภายใน  ภายนอก 
4. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ  โดยการให้ความรู้ทัศนคติที่

ดีในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี 
5. บุคลากรมีจิตส านึกดีในการให้บริการประชาชน ยึดหลักการปฏิบัติแบบธรรมาภิบาล 

 
เปูาหมายเชงิกลยทุธ์ 

1.  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างมีสรรถนะและความมุ่งนั่นในการปฏิบัติราชการ  
โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  มีขีดความสามารถและมาตรบาน
ปฏิบัติงานในระดับสูง  ทั้งที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ 

3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสอดคล้อง
กับการพัฒนาระบบราชการ 

4. ระบบการพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  มีมาตรฐานสามารถรองรับ
ภารกิจการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ  ทันสมัย เหมาะสม  และเพียงพอ 
6. กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยมีความต่อเนื่อง  

สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไปยังกลุ่มองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ  

แนวทางการปฏิบัติ  และด าเนินกิจกรรมร่วมกันตามโอกาสความเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากร  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จ าเป็นเพื่อรองรับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
 มาตรการที่ 1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม   และค่านิยมของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง  เพื่อรองรับวัฒนธรรมใหม่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานทีการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกและเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 เปูาหมาย   ทุกหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  สามารถปฏิบัติราชการตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมค่านิยม
ครอบคลุมเปูาหมาย 100%  ภายในปี 2564 

2. หน่วยงานมีผลกฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80,90 และ 100  ตามการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในปี 2558-2560  ตามล าดับ 

มาตรการที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะ  ให้แก่บุคลากรอย่างท่ัวถึง 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนทุกระดับได้รับพัฒนาสมรรถนะตามแผน
ของหน่วยงาน 
เปูาหมาย  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนทุกระดับ 
ตัวชี้วัด  หน่วยงานมีผลปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80,90  และ 100  ตามแผนการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในปี 2558-2560 ตามล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการที่ 1   พัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกภารกิจ ของ อบต. 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมตามภารกิจ 
 เปูาหมาย  หน่วยงานทุกระดับ 
 ตัวชี้วัด  ร้อยละของส่วนราชการมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมตามภารกิจภายในปี 2564 
 มาตรการที่ 2  ส่งเสริมให้ใช้ระดับ IT  ในการพัฒนาบุคลากร 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบส าหรับการพัฒนาบุคลากร 
 เปูาหมาย  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวชี้วัด  ร้อยละส่วนราชการมีฐานข้อมูลด้านบุคคลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงทันสมัยอยู่เสมอและ 

น ามาใช้งานได้ด ี
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มาตรการที่ 3  ส่งเสริมให้มีการประเมินบุคลากรเพ่ือสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์เป็นการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีระบบการควบคุม  ก ากับ และประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
เปูาหมาย  ทุกหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
ตัวชี้วัด  ร้อยละ 80  ของส่วนราชการมีการควบคุม ก ากับ  และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในปี 

2564 
มาตรการที่ 4  สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กร 
เปูาหมาย  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
ตัวชี้วัด  ร้อยละของส่วนราชการที่เข้าร่วมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
 มาตรการที่ 1   ส่งเสริมให้สร้างสภาพแวดล้อมการท างานอย่างเป็นระบบ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 เปูาหมาย   ทุกส่วนราชการ 
 ตัวชี้วัด   

1. ระดับความพึงพอใจของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างต่อสภาพแวดล้อมการท างานของ
องค์กร 

2. ร้อยละของส่วนราชการมีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างสมานฉันท์ในทุกระดับระหว่างผู้บริหารกั บ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง/ผู้ปฏิบัติงาน  และระหว่างพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง/ผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
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รายละเอยีดแผนการพฒันาบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 
*************************** 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาบคุลากรตามขีดสมรรถนะทีจ่ าเป็นเพือ่รองรบัการบรหิารภาครฐัแนวใหม่ 
 

 

วตัถปุระสงค์และเปาูหมาย กลยทุธ ์  วธิกีาร การวดั (KPI) เปูาหมาย 
หมาย
เหต ุ

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
กระบวนทัศน์  วัฒนธรรม 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานเชิง
รุกและเน้นผลสัมฤทธิ์ 

การพฒันาด้านบุคลากร 
๑. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษา
ต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
๓.  สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
 

1.ร้อยละของหน่วยงานมีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
ค่านิยมครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมาย 100% 
ภายในปีงบประมาณ 2558 
2. หน่วยงานมีผลปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาฯไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80,90 และ 100 ตาม
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ในปี 
2558-2560 ตามล าดับ 

พนักงานส่วน
ต าบล 

ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน

จ้าง 
อบต.สงเปือย 
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ยทุธศาสตรท์ี ่2 พฒันาสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
 

วตัถปุระสงค์และ
เปูาหมาย 

กลยทุธ ์ วธิกีาร การวดั (KPI) เปูาหมาย 
หมาย
เหต ุ

1. พัฒนา
แผนพัฒนา
บุคลากรให้
ครอบคลุม 
2. สร้างเครือข่าย
การพัฒนา
บุคลากร 
3. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
งบประมาณ
สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร 

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานฐานข้อมูลบุคคล 
2. โครงการร่วมศึกษาวินัยและพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านสื่อ 
4. โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 
5. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
การพฒันาด้านจรยิธรรม  คณุธรรม 
๑.   ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.  การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 
๓.  การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.  มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 

ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
โดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอน
งาน/ ให้
ค าปรึกษา และ
อ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการ
จูงใจและ
ลงโทษ 

พนักงาส่วน
ต าบล 
ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง
มากกว่าร้อย
ละ 80 
ได้รับการ
พัฒนา 

เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนา
งานให้มี
สมรรถนะ  ขีด
ความสามารถ
และพัฒนาตนเอง
ให้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 
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ยทุธศาสตรท์ี ่3   พฒันาคณุภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติกบัการท างาน 
 

วตัถปุระสงค์และเปาูหมาย กลยทุธ ์ วธิกีาร การวดั (KPI) เปูาหมาย หมายเหต ุ
1. ส่งเสริมให้สร้าง
สภาพแวดล้อมการท างาน
อย่างเป็นระบบ 

1.โครงการ 5 ส. ของ อบต.สงเปือย 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.สงเปือย 
3. จัดเวทีระดมความคิดเห็นหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ในการพัฒนาบุคลากร 
4. การประชุมประจ าเดือน ทุกเดือน 
5. การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
-  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
/ สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่
ท างาน และสถานที่
บริการประชาชน 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
มากกว่าร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนา 

เกิด
กระบวนการพัฒนา
บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย  
และเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่
ท างานให้น่าอยู่
สร้างสมดุลชีวิต
การท างานให้มี
ความสุข 
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แผนงาน/โครงการปฏบิตัิการยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 

ประจ าปงีบประมาณ 2564 

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 
2564 

ส านักงานปลัด มีศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร ,
ศูนย์ ICT 
เพ่ือให้ความรู้ใน
องค์กร 

เป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร
เหตุการณ์ปัจจุ
บนและมีศูนย์
ICT เพ่ือเป็น
องค์ความรู้ 

 

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้าง 

ปีงบประมาณ 
2564 

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 
2564 

ส านักงานปลัด มฐีานข้อมลู
ด้านบคุลากรใน
ทุกสว่นราชการ 

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

ประจ าปงีบประมาณ 2564 

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 
2564 

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 
2564 

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 
2564 

ส านักงานปลัด มีพนักงานส่วน
ต าบลมีแรงจูงใจใน
การท างาน 

เป็นการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้
ได้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม 
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แผนงาน/โครงการปฏบิตัิการยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 

ประจ าปงีบประมาณ 2564 

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 
2564 

ส านักงานปลัด สร้างจิตส านึกให้รัก
องค์กร และมี
สภาพแวดล้อมการ
ท างานน่าอยู่
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

เป็นการ
สนับสนุนให้
องค์กรน่าอยู่น่า
ท างานมี
สภาพแวดล้อม 
ที่ด ี
 

 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสงเปือย 

ปีงบประมาณ 
2564 

ส านักงานปลัด พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างตาม
ได้รับการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 

เป็นโครงการที่
จัดให้มีการศึกษา
ดูงานนอก
สถานที่เป็นการ
พัฒนาบุคลากร 
 

250,000 

กิจกรรมการประชุม
ประจ าเดือนทุก
เดือน 

ปีงบประมาณ 
2564 

ส านักงานปลัด ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสาร แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเป็น
ประจ าทุกเดือน 

ส่งเสริมให้สร้าง
สภาพแวดล้อม
การท างานอย่าง
เป็นระบบ 
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การตดิตามประเมนิผลยุทธศาสตร์การพฒันาบคุลากร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยได้ก าหนดการบริหารจัดการ  และแนวทางการติดตามการประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  ว่าบรรลุตามเปูาหมายไว้หรือไม่  
โดยก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

 การบริหารจัดการ 

  การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สงเปือย  จะด าเนินการดังนี้ 

  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรท าหน้าที่วิเคราะห์และวาง
ระบบการติดตามประเมินผล  และรายงานผลการท างานต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือย  โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล  ดังนี้ 

โครงสร้างและการบรหิารจดัการและการตดิตามประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

        

นายก อบต.สงเปือย 

ปลดั อบต.สงเปือย 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
พฒันาบุคลากร 

บ 

ส านักงานปลดั กองคลงั กองช่าง กองการศึกษาฯ 
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-  ให้คณะท างานติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย
รายงานผลการท างานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุก 3 เดือน 

- เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 

- สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ยอมรับและน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

การตดิตามและประเมนิผล 

 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการดเนินงานดังต่อไปนี้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัด
ความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น 2 
ระดับ  ดังนี้ 

-  ตัวชี้วัดตามเปูาหมายระดับยุทธศาสตร์  ซึ่งเปูฯการวัดประสิทธิภาพของแต่ละยุทธศาสตร์ 
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 

 

               มาตรการเสริมสรา้งขวญัก าลงัใจ 

๑.  มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างดี เด่นเป็นประจ 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 การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
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มาตรการด าเนนิการทางวนิัย 

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัย     ไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  

๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  

๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

การตดิตามผลและประเมนิผล 

 ให้มีการติดตามผลจากโครงการที่จัดขึ้นทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
ประกอบกับความเห็นของหน่วยตรวจราชการ หนังสือร้องเรียนต่างๆ  และผลกระทบหรือเสียงสะท้อน
กลับมาที่องค์กร 

 

บทสรปุ 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสงปือย 
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการ
ถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบาง
ประการที่ไม่มีความจ าเป็น อาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ    

 

 
 



 
 



 


