
๖ 
 

๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
 ๑.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม  การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

๑)  โครงการส านักงานสี
เขียว (Green office) 

๑)  เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์บริเวณอาคารส านักงาน 
๒)  เพื่อด าเนินกิจกรรม 5 ส. 

๑)  เจ้าหน้าที่เทศบาล
ทุกคน 
๒)  อาคารส านักงาน
และอาคารของเทศบาล 

มีนาคม   
๒๕๖2 

- ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
- ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
- ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

๕0,๐๐๐ จ านวน
เจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

งานธุรการ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2)  กิจกรรมประชุม
ประจ าเดือนของ
เจ้าหน้าที่และคณะ
ผู้บริหารเทศบาล 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่าง
สม่ าเสมอ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน 
และคณะผู้บริหาร
เทศบาลทุกคน 

ตุลาคม 
๒๕๖1 ถึง 
กันยายน   
2562 

- 
 
 
 

- 
 

จ านวนครั้งใน
การประชุม 

งานบริหารทั่วไป 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3) การติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
 

เพ่ือติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน สิงหาคม 
2562 

- - ร้อยละของ
กิจกรรมที่
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 



๗ 
 

๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
 ๑.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม  การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

4) โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 
 

เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนเชิง
รุกอย่างทั่วถึง 

หมู่บ้านภายในเขต
เทศบาล 

กุมภาพันธ์ 
ถึง 

สิงหาคม 
2562 

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภายนอกที่มาร่วม
ให้บริการ 
- ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหาร  
น้ าดื่ม 
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑0๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



8 
 

๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
 2.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

1) การปรับปรุง
โครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจ 

เพ่ือปรับปรุงอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ของเทศบาล 

ธันวาคม 
๒๕๖2 

- - 
 

จ านวนครั้งใน
การปรับปรุง
แผน
อัตราก าลัง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

2) การจัดท าแผนผัง
เส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับข้าราชการ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้รับ
ทราบความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพของตนเอง 

แผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าของ
พนักงานเทศบาล 

เมษายน 
๒๕๖2 

- - ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดท า
แผนผัง
เส้นทาง
ความก้าวหน้า 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



 
9 
 

๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
 3.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

1) โครงการรู้เก็บรู้ออม เพ่ือเก็บเงินออมของพนักงาน 
และลูกจ้างของเทศบาล 

พนักงานลูกจ้างของ
เทศบาล 

ตุลาคม 
 ๒๕61  

ถึง   
กันยายน 
๒๕๖2 

- - 
 
 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

งานสถิติการคลัง 
กองคลัง 

2) โครงการส่งเสริม
การท าเกษตรตาม
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทั่วไปด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 
2561  

ถึง 
กุมภาพันธ์ 

2562 

- ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
- ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าจัดหาอาหารน้ าดื่ม 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับโครงการ 

30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



10 
 

๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
 4.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุ้มค่า 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

1) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้าง  

เพ่ือน าผลการประเมินไป
ประกอบการเลื่อนขั้นและต่อ
สัญญาจ้าง 

เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน เมษายน    
๒๕๖2/ 
ตุลาคม 
2561 

- - 
 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ประเมิน 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

2) โครงการประเมิน 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจากเทศบาล 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการจากเทศบาล 

สิงหาคม 
ถึง 

กันยายน 
2562 

-ค่าจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ
ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการของ
เทศบาล 

15,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑1 
 
๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
 5.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

๑) โครงการวินัยน่ารู้
ประจ าเดือน 

เพ่ือให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
เทศบาลเกี่ยวกับเรื่องวินัย 

เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน ตุลาคม  
๒๕61 
  ถึง  

กันยายน 
๒๕๖2 

- - จ านวนผู้ที่
กระท าผิด
วินัย 

งานนิติการ 
ส านักปลัดเทศบาล 
 

๒) โครงการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เทศบาลมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน เมษายน 
๒๕๖2 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์  
-ค่าตอบแทนวิทยากร 

20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

งานนิติการ 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

3) โครงการสร้าง
ทัศนคติที่ดีและ
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เทศบาลมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันการทุจริต 

เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน พฤษภาคม 
๒๕๖2 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์  
-ค่าตอบแทนวิทยากร 

15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

งานนิติการ 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑2 
 

๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
 6.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  สนับสนุนให้ข้าราชการมีความรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการแบ่งปัน  แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
                และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

1) การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
และแผนพัฒนา
ประจ าปี 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่เทศบาล 
จ านวน  27  คน 
 

พฤศจิกายน 
๒๕๖1 

- - 
 

จ านวนจัดท า
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

2) การจัดส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมพัฒนา
องค์ความรู้ 

เพ่ือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ 
 
 

เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน ตุลาคม 
2561 

ถึง 
กันยายน 
2562 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

425,000 จ านวน
เจ้าหน้าที่ท่ี
ผ่านการอบรม
พัฒนาองค์
ความรู้ 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



๑3 
 

๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
 7.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

๑) โครงการจัดวาง
ระบบสารสนเทศงาน
สารบรรณด้วยระบบ
อิเลคทรอนิคส์ 

เพ่ือให้ระบบสารบรรณมีความ
รวดเร็วแม่นย าและถูกต้อง 

งานสารบรรณของ
เทศบาลทุกกอง 

  เมษายน 
ถึง 

มิถุนายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 
 

ปริมาณการใช้
วัสดุครุภัณฑ์
ลดลง 

งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



 
๑4 

 
๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 ๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมรรถนะการท างานของเจ้าหน้าที่ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

๓) โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (พ่ีสอน
น้อง น้องช่วยพี่) 

๑) เพ่ือให้ข้าราชการรุ่นพ่ี
แนะน าและสอนงานให้กับรุ่น
น้อง 
๒) เพ่ือให้ข้าราชการรุ่นใหม่
ช่วยเหลือรุ่นพี่เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง  
จ านวน ๖๕ คน 
๒) ด าเนินโครงการ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
ซ าสูง 

๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ถึง  

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ 

๑) รุ่นพี่แนะน าและสอนงานรุ่น
น้องเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติ 
และธรรมเนียมปฏิบัติของ
ข้าราชการ 
๒) รุ่นน้องช่วยเหลือรุ่นพี่
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
หมายเหตุ  เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ
ส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ของ
แต่ละส่วนราชการ 

- 
 
 
 
- 
 
 

๕,๐๐๐ 

ข้าราชการทุก
คนใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
อย่างถูกวิธี 

ทุกส่วนราชการ
งานของเทศบาล 

๔) โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิก
จ่ายเงินและระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุของ 
อปท. 

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบเบิกจ่ายเงิน
และระเบียบพัสดุของ อปท. 
แก่เจ้าหน้าที่เทศบาล 

เจ้าหน้าที่เทศบาล  
จ านวน  ๖๕  คน 

มกราคม  ถึง  
มิถุนายน  
๒๕๖๐ 

๑) ส าเนาระเบียบเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินของ อปท. 
๒) ส าเนาระเบียบเกี่ยวกับการ
พัสดุของ อปท. 
๓) น าเสนอผ่านการประชุม
ประจ าเดือน 
หมายเหตุ  เบิกจ่ายค่าวัสดุ
ส านักงาน 

- 
 
- 
 
- 
 

๕,๐๐๐ 

ไม่มีโครงการที่
เบิกจ่ายไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

กองคลัง 

 


