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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  

ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะหลักให้กับ
บุคลากร 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา 
- บุคลากรมีประสิทธิภาพ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาย
งาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจำ 

และพนักงานจ้าง 

   

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพฒันาทักษะใน
การทำงานของแต่ละสาย
งาน จากหน่วยงานอื่น 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา 
- บุคลากรมีประสิทธิภาพ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาย
งาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง 

   

3 พัฒนาศักยภาพการ
ทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการทำงาน 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
 

คร ู    

4 โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่  

-บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ดร้ับการ
ปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
-บุคลากรบรรจุใหมเ่ข้าใจบริบทในการ
ทำงาน 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 

พนักงานเทศบาล    

5 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

- เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการทำงาน 
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายต่างๆ 
 

สมาชิกสภา
เทศบาล 

ตำบลโพธิง์าม 

   

6 มาตรการ “จัดทำข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ” 

- มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 
- บุคลากรในองค์กรปฏิบตัิตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 จัดทำฐานข้อมูลการ
ฝึกอบรมของบุคลากร 

- เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการฝึกอบรม 
- สามรถสบืคนได้ง่าย 
- เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคคลากร
ในครั้งต่อไป 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

   

2 การให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้บุคลากร
ในสายงานของตนเอง 

- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้า
ของตนเอง 
 

ร้อยละของผู้ที่
ได้รับความรู้ 
แนะนำ 

   

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมซักซ้อม
แผนป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย 

- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิด
เหตุไฟไหม้ ร้อยละ 80 
-บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถทำ
หน้าท่ีของตนเองกรณีเกดิเหตไุฟไหม้ได้ 
- หนว่ยงานมีแผนเตรียมความพรอ้ม
กรณีเกดิเหต ุ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

-  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร  
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมา  
ภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
-  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
-  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนิน
ชีวิตได้ 

ผู้บริหารท้องถิน่ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
 

   

2. โครงการสมุดความดี
พนักงานจา้ง 

-  มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา
และพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
-  มีการติดตามผลงานทำให้สามารถ
ทราบผลการทำงานเมือ่เกิดปัญหา
สามารถแก้ไขได้ 
-  พนักงานจ้างทำงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจรติเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับ
มอบหมายตามกำหนด 

พนักงานจ้าง
เทศบาลตำบล 
โพธิ์งาม 

   

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

-  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างทั่วไป 
ของเทศบาลตำบล
โพธิ์งาม 

   

4. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจา้งมี
ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลโพธิ์
งาม 

   

5. โครงการเสรมิสร้างความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ สร้าง
จิตสำนึก และความ
ตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 

-  ระดับความรู้ ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 
-  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบล 
โพธิ์งาม  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทจุริตของ
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
โพธิ์งาม 
 

-  มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
-   มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้าน
การทจุริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ
ชน อยา่งน้อย 1 ครั้ง 
-  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 
จำนวน 1 ฉบับ 

1. ประกาศ
เจตจำนงการต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร อย่างน้อย 
1 ฉบับ 
2. มีการประกาศ
เจตจำนงการต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหารต่อ
สาธารณะชน อยา่ง
น้อย 1 ครั้ง 
3. แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ป ี

   

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้น 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

-  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างท้ังหมด 
-  การจดัหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
-  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการ
ทุจริตในการจดัซื้อจัดจา้งได ้

เผยแพร่ข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตาม
แผนงาน/โครงการ
ต่าง ๆ ของเทศบาล 
จำนวน 4 ช่องทาง 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 
หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรส้าย 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 ส่งบคุลากรเข้าร่วม
โครงการที่เกีย่วกับ 
ภาวะการเป็นผู้นำ 
 

- พนักงานเทศบาลไดร้ับการพัฒนา
ภาวะการเป็นผู้นำ 
- พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีความเป็นผู้นำ  
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีภาวะการ
เป็นผู้นำและบังคับบัญชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานเทศบาล    

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน 

- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน 
- หัวหน้างานสามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปลัด / หัวหน้าส่วน
ราชการ 

   

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 กิจกรรมใหค้วามร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบที่
ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการของเทศบาลตำบล
โพธิ์งาม 

-  เทศบาลตำบลโพธ์ิงามมีมาตรการ
จัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
-  เทศบาลตำบลโพธ์ิงามมีความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ย 
จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการต่อ
ผู้บริหาร 
 
 

   

2 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

- เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ ทำให้
เกิดความรักความสามัคคี มีน้ำใจ
นักกีฬา 
- การทำงานเป็นทีม 

- ผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาเทศบาล 
- พนักงานเทศบาล 
- กำนันผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้นำองค์กรอื่น 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 6 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

 
ลำดับ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ คู่มือการทำงาน 
กฎระเบียบการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อเผยแพร่
ให้กับบุคลากรในสังกัด 

- จัดทำคู่มือการทำงาน เพื่อให้
บุคลากรได้ศึกษาข้อมลู กฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

   

2 กิจกรรมเทคนิคการสอน
งานและสร้างระบบพ่ีเลี้ยง
ในองค์กร ทุกหน่วยงาน 

- บุคลากรมีความเข้าใจในงาน และ
ได้รับการสอนงานจากรุ่นพี่ในองค์กร 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

   

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 ประชุมประจำเดือน และ
นำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ระจำเดือนของส่วน
ราชการ 

- บุคลากรเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
80 
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหว และ
การดำเนินงานของแตล่ะส่วน
ราชการอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล 

และพนักงานจ้าง 

   

2 โครงการจดัการความรู้ใน
องค์กร (Knowledge 
Management /KM) 

- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การ
จัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน 
- บุคลากรมีความรู้เขา้ใจ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนั
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้งานร่วมกัน 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล 

และพนักงานจ้าง 

   

3 กิจกรรมเริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อย   
ปีละไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ) 

- ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 ของเป้าหมาย 
- บุคลากรมีความพอใจในกิจกรรม 
ร้อยละ 80 
- หนว่ยงานมีทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล 

และพนักงานจ้าง 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 7 
 

ประมวลภาพผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ การดำเนินการ /ภาพกิจกรรม 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะหลักให้กับ
บุคลากร 
 
 

- มีการส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสมรรถนะหลักให้กับบุคลากร 

 
 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การทำงานของแต่ละ 
สายงาน จากหน่วยงานอ่ืน 

- มีการส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสมรรถนะหลักให้กับบุคลากร 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 8 
 

3 พัฒนาศักยภาพการ
ทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- สง่บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน 
 

 
 

 
 
 

4 โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่  

- ส่งบุคลากรบรรจุใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 9 
 

5 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

- ส่งสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
 

 
 

 

 
 

6 มาตรการ “จัดทำข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ” 

- มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครบทุกส่วนราชการ 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 10 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ การดำเนินการ /ภาพกิจกรรม 

1 จัดทำฐานข้อมูลการ
ฝึกอบรมของบุคลากร 

 
 

 
 

2 การให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้บุคลากร
ในสายงานของตนเอง 

    - มีการประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานเทศบาล เข้าใจความกา้วหน้าในสายงาน และให้คำปรึกษาถึง 
สายงานความก้าวหน้าของบุคคลากรนั้น ๆ 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 11 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ การดำเนินการ /ภาพกิจกรรม 

1 โครงการฝึกอบรมซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 12 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ การดำเนินการ /ภาพกิจกรรม 

1 โครงการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

-  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ โดยเทศบาลตำบลโพธ์ิงามมีการจัดให้มีกิจกรรมการ
เคารพธงชาติหน้าเสาธง 

1. เป็นการสร้างวินัยในการทำงาน  
2. เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเกิดทัศนคติ ค่านิยม การรักชาติ  
    ศาสนาพระมาหากษัตริย์ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
4. การประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมผ่านการเล่าเรื่องหน้าเสาธง  
5. การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ  
6. การกล่าวคติพจน์ หรือคติธรรม  จริยธรรมในการทำงาน เป็นการสร้างความกล้าแสดงออกต่อ 
    หน้าชุมชน และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน กระตุนเตือนให้พนักงานเกิดจิตสำนึกท่ีดี มี 
    คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานเป็นประจำทุกวัน 
7. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 13 
 

2. โครงการสมุดความดี
พนักงานจา้ง 

- ไม่มีการจัดทำรายงานผลการปฏบิัติงานประจำวัน 
 

    
 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

-  มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาล เป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชน 
 

     
 
 
 

4. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม 

-  มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลเกีย่วกบัความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในเว็บไซด์หน่วยงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 14 
 

5. โครงการเสรมิสร้างความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ สร้าง
จิตสำนึก และความ
ตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 

มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562  
- วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยนายฉกาจ ยิ่งสมบตัิ       
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยปลดัเทศบาล หัวหน้าสว่นราการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี
เทศบาล ให้การต้อนรับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความ
โปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยได้จัดเตรียมข้อมูลตามแบบรายงานการนิเทศตดิตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้คำปรึกษาฯ 
ITA 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 15 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์

1 กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
โพธิ์งาม 
 

-  มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจรติของผู้บรหิาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
-  มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจรติของผู้บรหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
-  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี จำนวน 1 ฉบับ 
        เทศบาลตำบลโพธิ์ มีการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อแสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562  
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 16 
 

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้น 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

- มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อจดัจ้างทางเว็บไซด์หน่วยงาน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์

1 ส่งบคุลากรเข้าร่วม
โครงการที่เกีย่วกับ 
ภาวะการเป็นผู้นำ 
 

- มีการส่งบุคลากรระดับบริหารเขา้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 17 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 18 
 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน 

- มีการส่งบุคลากรระดับบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การเป็นผู้นำ 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 19 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์

1 กิจกรรมให้ ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบที่
ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการของเทศบาลตำบล
โพธิ์งาม 

เทศบาลตำบลโพธิ์งามให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบเพ่ือควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
- การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 
ประจำปี ๒๕๖๓ 
>>>วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 20 
 

- สำนักงานอัยการภาค ๒ และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค ๒ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในท่ีทำการเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  
>>วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธ์ิงาม 
มอบหมายให้พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนในท่ีทำการเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และประชุม
หารือ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ของศูนย์ฯ  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

 
 

 
2 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม

ความสัมพนัธ์กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

- ไม่มีการโครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสมัพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านเนือ่งจากสถานการณ์โควิด 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 21 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์

1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ คู่มือการทำงาน 
กฎระเบียบการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อเผยแพร่
ให้กับบุคลากรในสังกัด 

- จัดทำคู่มือการทำงาน เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาข้อมลู กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องในการทำงาน 
 

 
 

2 กิจกรรมเทคนิคการสอน
งานและสร้างระบบพ่ีเลี้ยง
ในองค์กร ทุกหน่วยงาน 

- มีการจัดทำโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ กิจกรรมการพัฒนาแผนและการจัดหาพัสดุในการปฏิบตัิงาน 
- บุคลากรมีความเข้าใจในงาน และไดร้ับการสอนงานจากรุ่นพี่ในองค์กร เป็นการสอนจากพัสดุสู่น้อง 
ๆ พัสดุภายในเทศบาลเดยีวกัน เพื่อได้เรียนรู้งานร่วมกัน เมื่อเมื่อวันที่ 22 ตลุาคม 2562 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 22 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์

1 ประชุมประจำเดือน และ
นำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ระจำเดือนของส่วน
ราชการ 

- มีการประชุมพนักงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามงาน รู้การเคลื่อนไหว และการดำเนินงานของ
แต่ละส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 23 
 

2 โครงการจดัการความรู้ใน
องค์กร (Knowledge 
Management /KM) 

- มีการจัดทำโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ กิจกรรมการพัฒนาแผนและการจัดหาพัสดุในการปฏิบตัิงาน 
ในองค์กร  เป็นการสอนจากพัสดสุู่น้อง ๆ พัสดุภายในเทศบาลเดียวกัน เพื่อได้เรยีนรู้งานร่วมกัน 
เมื่อวันท่ี 22 ตลุาคม 2562 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 24 
 

3 กิจกรรมเริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อย  
ปีละไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ) 

1. มีการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถนะทางดา้นร่างกาย 
 

 
 

2. การจดักิจกรรม 5 ส 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2563  หน้า 25 
 

 

3. กิจกรรมการเคารพธงชาติหน้าเสาธง 
1. เป็นการสร้างวินัยในการทำงาน  
2. เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเกิดทัศนคติ ค่านิยม การรักชาติ  
    ศาสนาพระมาหากษัตริย์ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
4. การประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมผ่านการเล่าเรื่องหน้าเสาธง  
5. การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ  
6. การกล่าวคติพจน์ หรือคติธรรม  จริยธรรมในการทำงาน เป็นการสร้างความกล้าแสดงออกต่อ 
    หน้าชุมชน และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน กระตุนเตือนให้พนักงานเกิดจิตสำนึกท่ีดี มี 
    คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานเป็นประจำทุกวัน 
7. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร 
 

    
 

  
 

 
 
 
 

 


