
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2563 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1.การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัย 
1.1โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อองค์กรใสสะอาด 
-กิจกรรมท่ี 1 การเสริมสร้าง
สุขภาพด้วยสมาธิบ าบัดแบบ SKT 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-กิจกรรมท่ี 2 การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

กิจกรรมที่ 1  
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เรื่องสมาธิบ าบัดและสามารถน า
ความรู้มาเผยแพร่ให้กับครอบครัวและ
ชุมชนต่อไปได้ เพื่อประโยชน์ต่อ
สุขภาพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนส่งผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ และชุมชนเข้มแข็ง 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
สุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 2 
1.เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
2.เพื่อตระหนักและให้ความส าคัญใน
การประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม  
3.เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 

กิจกรรมที่ 1 
-เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
-เชิงคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งของ
จิตใจ เสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึก 
สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด 
-ผลลัพธ์ สามารถน าความรู้เรื่องสมาธิ
บ าบัดมาเผยแพร่ให้กับครอบครัวและ
ชุมชนส่งผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 2 
-เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ ตระหนักและให้
ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตน
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
การตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติงาน 
-ผลลัพธ์ มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  

กิจกรรมที่ 1  
1.ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ประเมินหลังส้ินสุดกิจกรรม 
2.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างมีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 2 
1. .ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ประเมินหลังส้ินสุดกิจกรรม 
2.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างมีพฤติกรรมและ
วิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใส ส่งผล
ให้เทศบาลต าบลทับมา เป็น
หน่วยงานปลอดการทุจริต
คอร์รัปช่ันมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีใส
สะอาด เป็นร้อยละ 100 
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2.การสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
2.1โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และ
ช่างผู้ควบคุมงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
-กิจกรรมท่ี 1 การอบรมให้
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจการงานและ
ช่างผู้ควบคุมงาน  
-กิจกรรมท่ี 2 การอบรมให้
ความรู้เรื่องเทคนิคการตรวจงาน
จ้าง และเทคนิคการควบคุมงาน
ให้แก่คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
และผู้ควบคุมงาน 

เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมรู้หน้าท่ี
และบทบาท การบริหารสัญญา และ
แนวทางพร้อมระเบียบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน 
ตามระเบียบกฎหมายทีเกี่ยวข้อง 
พร้อมท้ังได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กรณีเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน  

-เชิงปริมาณ กิจกรรมท่ี 1 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ จ านวน 60 คน กิจกรรมท่ี 
2 จ านวน 60 คน 
-เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้
หน้าท่ี และบทบาทการบริหารสัญญา 
และแนวทางพร้อมระเบียบข้ันตอน
การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และช่างผู้
ควบคุมงาน ตามแนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 
-ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ตรวจการงานและควบคุมงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้และความ
เข้าใจมีเทคนิคในการพิจารณาการ
ตรวจงานจ้าง และการควบคุมงาน 
 
 
 
 
 

-ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ประเมิน ก่อนและหลังอบรม 
-.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
ช่างผู้ควบคุมงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าท่ีอัน
น ามาซึ่งข้อทักท้วงจาการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบหรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1โครงการส านักสีเขียว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องส านักงานสี
เขียว (Green Office) และสามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้  
2.เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานเทศบาลมี
การบริโภคทีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
3.เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจ
ประเมินและรับรองส านักงานสีเขียว 
5.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส านักงานจาก
การใช้ทรัพยากรไฟฟ้า น้ าประปา 
น้ ามันเช้ือเพลิง 

-เชิงปริมาณ จัดอบรมให้ความรู้ 
ส านักงานสีเขียว แก่พนักงานเทศบาล 
จ านวน 100 คน 
-เชิงคุณภาพ ส านักงานเทศบาลต าบล
ทับมามีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีต่อ
สุขภาพของพนักงาน และมีการบริโภค
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีการ
ประหยัดไฟฟ้า น้ า ประปา และน้ ามัน
เช้ือเพลิงมีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมและมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ส านักงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 
100 คน 
-.ก าหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติและจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในส านักงานตาม
หลักเกณฑ์ส านักงานสีเขียว  7 
หมวดในทุกกอง/ฝ่ายและมีการ
ตรวจประเมินตามจาก
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 กันยายน 2563 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 กันยายน 2563 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 15กันยายน 2563 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 17 กันยายน2563 

 

 


