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รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อำนาจหน้าที่
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในสายงาน ตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีใ นการ
ปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย การจัดทำโครงสร้างการบางส่วนราชการภายใน และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากร
การแบ่งส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็น 8 ส่วนราชการ ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองวิชาการและแผนงาน
6. กองการศึกษา
7. กองสวัสดิการสังคม
8. หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองบางกรวย มีพนักงานเทศบาล จำนวน 96 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 22 คน
พนักงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 1 คน พนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 83 คน และ
พนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 111 คน
โดยเทศบาลเมืองบางกรวยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองบางกรวย
“ทันสมัย
ร่วมใจประสาน
บริการเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม”
ทันสมัย (M : Modern)
: ความทัน สมัย ในการใช้ร ะบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่า ยทอดและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ
ร่วมใจประสาน (U : UMTY)
: ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองบางกรวย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย
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บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND)
: การปฏิบ ัติตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว “ข้าราชการ คือ
ผู้ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ควา มคุ้มค่า
เชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธี การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)
: บุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
•
•
•
•
•

•
•
•
•

พันธกิจ
สร้างระบบการพัฒนากำลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมี
สัมพันธภาพที่ดี
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวยทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ
ดำเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ
ทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
บุ ค ลากรของเทศบาลเมื อ งบางกรวยสามารถปฏิ บ ั ต ิ ง านได้ อ ย่ า งมื อ อาชี พ (Knowledge Worker)
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ
ระบบการพัฒนากำลังคนของเทศบาลเมืองบางกรวยมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด เทศบาลเมืองบางกรวยมีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้
และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)
๑. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์
๒. มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
3. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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4. มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
6. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
7. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้
8. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
9. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
10. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
มีระบบบริหารงานบุคคล
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. สำนักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ
2. จำนวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ปริมาณงานมากกว่าจำนวนบุคลากร
3. บุคลากรบางส่วนไม่มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ
โอกาส (Opportunities : O)
1. เทศบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน
อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาตนเอง ไม่เรียนรู้งาน
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนำพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ
4. เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ต ่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ซึ ่ ง ได้ แ ก่ ก ารบริ ห ารเพื ่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ( Outcome) ตรงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) ที ่ ว างไว้ โดยมี ก ารบริห ารงานแบบมุ ่ งเน้น ผลสั ม ฤทธิ์ (result based
management) และการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร
5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรีย บเทีย บระหว่างปัจจัย น้ำเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทำ costbenefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับ
ประโยชน์ที่ได้ร ับ รวมทั้งจัดทำเป้าหมายการทำงานและวัดผลงานของตาลบุค คล (individual
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)
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ความต้องการ/ความคาดหวังของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร
1. บุคลากรมีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสำเร็จในชีวิตของบุคลากร
3. พัฒนาและธำรงรักษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the
organization desirable)
4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่ บุคลากรทุกคน (communication HRM rising policies
and strategies to all employees)
5. ช่วยธำรงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain
ethical policies and socially responsible behavior)
6. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ
ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน
3. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
1.2 แผนงานจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชารหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒ นาบุ ค ลากรโดยการศึ ก ษาต่ อ ฝึกอบรมทั ศนศึ ก ษาดู ง าน
ภายใน/ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น
(หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนั บสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กำลังคน
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้
ในองค์กร
• การดำเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
กำลังคนเทศบาลเมืองบาง
กรวย

• จำนวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
กำลังคนเทศบาลเมืองบาก
รวย

• การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และติดตามการ
ดำเนินงาน

• จำนวนครั้งของการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตาม
การดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ

• จัดกิจกรรมประชุมเพื่อ
กำหนดแนวทางและการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลเมืองบากรวย
• จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ และ
ติดตามการดำเนินงานเป็น
ประจำ ทุกเดือน เดือนละ
1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี

1.2 แผนงานจัดทำระบบแผน
และประสานการพัฒนาระบบ
ราชการหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
เทศบาลเมืองบางกรวย
• การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร • เทศบาลเมืองบางกรวยจัดทำ • เทศบาลเมืองบางกรวยจัดทำ
ในสังกัด
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็น
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดปีงบประมาณ 25612563 แล้วเสร็จ
• การหาความจำเป็น (Training • ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมี • ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
Need) ในการพัฒนาบุคลากร
การหาความจำเป็น(Training
ความจำเป็น(Training Need)
Need) และมีเอกสารแสดง
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
ขั้นตอนการหาความจำเป็นใน
และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด
แผนการพัฒนาบุคากรในสังกัด
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตนในการ
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด
• การประชุมประสานแผนการ • มีแผนการพัฒนาบุคลากร
• จัดการประชุมส่วนราชการ/
พัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณของทุก
หน่วยงานจัดทำแผนการ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ
2561-2563
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แผนงาน/โครงการ
• การจัดระบบฐานข้อมูล
บุคลากรเทศบาลเมืองบาง
กรวย

• มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ 2561-2563
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
• มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการในสังกัดเทศบาลเมือง
บางกรวย

1.3 แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร
• มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน • มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
สังกัด
ในสังกัดทุกระดับ
• การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงาน
เทศบาลในสังกัด

• มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลในสังกัด

• การดำเนินการทางวินัย

• มีการดำเนินการทางวินัย

• การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

• มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศน
ศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอก
ประเทศ
• โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

• มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ/ภายนอก

รายละเอียดโครงการ
• ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถ
นำมาปรับใช้ได้ทันที
• ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถนำมาปรับ
ใช้ได้ทนั ที
• มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลทุกระดับใน
สังกัด
• นายกเทศมนตรีสามารถ
ดำเนินการทางวินัยสำหรับ
บุคลากรในสังกัด
• ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

• มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้า
รับการรอรมดูงานกับ
หน่วยงานภายนอก ใน
ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ
,แคนาดา และกลุ่มประเทศ
เอเชีย (กลุ่มประเทศเพื่อบ้าน
เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
• มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา
ตามความจำเป็น (หลักสูตรกลาง)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การให้ความรู้ในลักษณะของ
การจัดลักสูตรต่างๆ แก่
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด จามความจำเป็นและ
เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทำเป็นหลักสูตร
กลาง
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร • มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)
ให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่างๆ โดยจัดทำ
เป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น
ด้านสาธารณสุข ด้าน
การเกษตร การพัฒนาชุมชน
ฯลฯ
แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดโครงการ
• กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทำหลักสูตรกลาง
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
และบุคลากรในสังกัดส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ

• ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำ
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เป็น
การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติให้แก่บุคลากร
ในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning)
แผนงาน/โครงการ
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนากำลังคน
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อ

ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
• มีการทำแผนการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์

รายละเอียดโครงการ
• จัดให้มีคณะทำงานจัดทำ
ระบบการบริหารความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ปี 25612563
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สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด
• มีการทำโครงการความร่วมมือ
• โครงการความร่วมมือทาง
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ
ต่างๆ
• มีการจัดทำโครงการความ
• โครงการความร่วมมือทาง
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
วิชาการระหว่างเทศบาล
เทศบาลเมืองบางกรวยและ
เมืองบางกรวยและองค์กร
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน
เอกชน

• สนับสนุนให้มีการจัดทำ
โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ
• จัดให้มีการจัดทำโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างเทศบาลเมืองบาง
กรวยและองค์กรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็น
การแสดงความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และนโยบายคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน
ข้อ 1.2 แผนงานจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด เทศบาลเมือง
บางกรวย
เทศบาลเมืองบางกรวย มีการดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง ตรวจสอบ และแก้ไขฐานข้อมูลบุคลากรของ
เทศบาลเมืองบางกรวย ครอบคลุมทุกส่วนราชการ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และสามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที
ข้อ 1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร

(1) การสรรหาและแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก การบรรจุ
การแต่งตั้ง การรับโอน(ย้าย) การเลื่อนระดับ การเลื่อนตำแหน่ง การลาออก การบรรจุกลับ เข้าปฏิบัติงาน
การลา การรักษาราชการแทน การมอบอำนาจ การช่วยปฏิบัติราชการ และการทดรองปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย มีผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2564 ดังนี้
- การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ มีคำสั่งรับโอน / ให้โอนพนักงานเทศบาลสามัญ
เรียบร้อย จำนวน 12 ราย
- การลาออกของพนักงานเทศบาลสามั ญ มีคำสั่ง ให้พนักงานเทศบาลสามัญลาออกจาก
ราชการ จำนวน 1 ราย
- การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน มีคำสั่งย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง
พนักงานเทศบาลสามัญในประเภทและระดับเดียวกัน จำนวน 2 ราย
- การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอาวุโส จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
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-

-

-

-

-

-

และแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน ระดับอาวุโส จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักพัฒนา
ชุมชน ระดับ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น นอกระดับ
ควบขั้นสูง สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
พิเศษ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ ด ำรงตำแหน่ง ในระดับ ที่ ส ู งขึ ้น นอกระดั บ ควบขั ้น สู ง ในสายงานวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2557
ขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญ
การ สายงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตำแหน่งพยาบาลวิช าชีพ ระดับชำนาญการ
จำนวน 1 ราย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่
สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562
การเลื่อนขั้น เงิน เดือนพนักงานเทศบาลและลู กจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จำนวนพนั กงานเทศบาลที่ได้รั บการเลื่อนขั้น
เงินเดือน จำนวน 95 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 18 ราย
การเลื่อนขั้น เงิน เดือนพนักงานเทศบาลและลู กจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จำนวนพนักงานเทศบาลที่ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน จำนวน 95 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 18 ราย
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนพนักงานเทศบาลที่ได้รับการเลื่อนขั้น จำนวน 6 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน
และพนักงานจ้าง จำนวน 31 คน ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 คน และประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 คน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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- การลาออก พนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่ว ไปขอลาออกจากงาน จำนวน 9 คน
พบปัญหาเรื่องการยื่นหนังสือขอลาออกจากงานในระยะเวลากระชั้นชิด ส่งผลกระทบต่อ
ความล่าช้าในการออกคำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้พนักงานจ้างลาออกจากงาน
- การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของเทศบาล
เมืองบางกรวย จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ปรับปรุ งแผนอัตรากำลังรอบเดือนกุมภาพันธ์ และ
ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแผนอัตรากำลังรอบเดือนสิงหาคม) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลเทศบาล ลงวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน
ข้อ 1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ
- พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกลางของกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
- เทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการจัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
พนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ
ของตน ผู้ เข้าร่ว มโครงการฝึกอบรม จำนวน 25 คน ความสำเร็จของการจัดโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความรู้ความเข้าในเพิ่มมากขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 100
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การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ตามสายงานนั้นๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบางกรวยได้
ดำเนิน การจัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับ การฝึกอบรมของหน่ว ยงานต่างๆ ที่จัดฝึกอบรมของสายงานนั้นๆ
นอกจากนี้เทศบาลได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้นเอง ในเรื่องของการส่งเสริมหลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
สรุปการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของเทศบาลเมืองบางกรวย
ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สายงานพนักงานเทศบาล
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
บริหารงานท้องถิ่น
บริหารงานทั่วไป
เลขานุการและการจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
จัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติงานทะเบียน
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดการงานเทศกิจ
บริหารงานการคลัง
วิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานพัสดุ
วิชาการจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
วิชาการคลัง
วิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
บริหารงานช่าง

การฝึกอบรมในสายงาน
เข้ารับการ ไม่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
2
2
4
1
5
1
6
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1

คิดเป็น
ร้อยละ

12
19
20
21
22
23

วิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติงานช่างโยธา
สถาปัตยกรรม
บริหารงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ลำดับที่
สายงานพนักงานเทศบาล
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2
5
1
1
-

1
2

การฝึกอบรมในสายงาน
เข้ารับการ ไม่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม

คิดตาม
สายงานที่
เข้า
ฝึกอบรม
ทั้งสิ้นเป็น
ร้อยละ

พยาบาลวิชาชีพ
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
กายภาพบำบัด
พยาบาลเทคนิค
วิชาการสุขาภิบาล
นิติการ
ประชาสัมพันธ์
วิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการคอมพิวเตอร์
บริหารการศึกษา
วิชาการศึกษา
บริหารงานสวัสดิการสังคม
สังคมสงเคราะห์
พัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
4
1
6
-

รวมจำนวนคนทั้งสิ้น
รวมจำนวนสายงานที่เข้าฝึกอบรม

47
31

47
7

-

คิดตามสายงานเป็นร้อยละ

81.57

18.42

81.57
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สรุปการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
การดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้
ดำเนินการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 – 2566 โดยผลการดำเนินการในภาพรวม
สามารถขับเคลื่อนงานบริหารด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารได้
ในส่วนของการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรไม่สามารถดำเนินการได้
ครบถ้วนตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้ ตลอดจนการเข้าร่วมอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานอื่น ก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว
ข้อเสนอ
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ของ
เทศบาลเมืองบางกรวย ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการติดตาม ประเมินผล ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย ให้สามารถรองรับกับการเปลี่ย น
ต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติ
ต่างๆ
3. การให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในส่วนของการจัดการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรของเทศบา ล
เมืองบางกรวย
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ภาคผนวก
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แบบสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย
2. หลักการและเหตุผล
ด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็น
กลไกหลั ก ของประเทศในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ เพื ่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน
ในท้องถิ่น ทั้งยังมีห น้าที่และความรับ ผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุ กข์บ ำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้ แก่ป ระชาชนในท้องถิ่น โดยให้ส อดคล้องกับนโยบายของรัฐ บาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฏี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารบริ ห ารจั ด การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่
๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
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๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้สามารถนำหลักคุณธรรม
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เทศบาลเมืองบางกรวย จึง
ได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาลเมือ งบางกรวย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองบางกรวย ให้มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของคนดี สอดคล้องกับการบริหารด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มี
วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมกัน
อย่างจริงจัง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และใน
การปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน
และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลเมืองบางกรวย ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย
จำนวนไม่น ้อยกว่า 25 คน (ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา Covid 19)
เข้าร่วมอบรมเรื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย
ได้รับความรู้ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วิธีการดำเนินการ
จัดอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ โดยการบรรยาย อภิปราย และการปฏิบัติจริง ของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
6. งบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร
เทศบาลเมืองบางกรวย) งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร
เป็นเงิน 3,6๐๐ บาท
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๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดการอบรม

เป็นเงิน
875 บาท
เป็นเงิน 2,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน 6,475 บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
๗. วันที่ดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ในวันที่ 15 กันยายน 2564
8. สถานที่ดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองบางกรวย
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และ มีความเข้าใจใน - การประเมินผล
เรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

-ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ - การประเมินผล
ในการปฏิบัติงาน

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

10. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม

๑.

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ ผู้บ ริห ารเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลู ก จ้ า งประจำ และพนั ก งานจ้ า งของ
เทศบาลเมื อ งบางกรวย มี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เพื ่ อ เป็ น แนวทางในการดำเนิ น ชี ว ิ ต ส่ ว นตั ว และ
ในการปฏิบัติราชการ

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ
✓

ไม่บรรลุ

ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้ า ง
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ
คุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถ
นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
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๒.

เพื ่ อ ให้ ผู ้ บ ริ ห ารเทศบาล พนั ก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมือง
บางกรวย ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเอง
ให้ ม ี จ ิ ต สาธารณะเกิ ด ความสำนึ ก ร่ ว มในการ
เสริ ม สร้ า งสั ง คมแห่ ง คุ ณ ธรรมและสมานฉั น ท์
ประพฤติตน เป็น พลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่
ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึก
ในการกระทำความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและ
การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

ที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม

3.

เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลเมือง
บางกรวย ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล

✓

ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้ า ง
รู้จักการทำงานเป็นทีมเกิดความรัก
สามัคคีภายในองค์กร

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดำเนินงาน
ผู ้ บ ริ ห ารเทศบาล สมาชิ ก สภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มี
ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
เกิ ด ทั ก ษะในการทำงานอย่ า งมี
ความสุ ข พั ฒ นาศั ก ยภาพในการ
ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

✓

๑๑. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด
ที่
๑.

วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และ
มีความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ

ไม่บรรลุ

✓

ผลการดำเนินงาน
มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 25 คน
ภาพรวมในการดำเนินงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 100

๒.

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

✓

๑๒. สรุปในภาพรวม
๑๒.๑ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
- ไม่มี -

ภาพรวมในการดำเนินงาน
ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 100
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๑๒.๒ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
- ไม่มี ๑๒.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้
แนะนำให้มีโครงการที่ดี มีศีลธรรมนำมาเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

ประมวลภาพ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย
ในวันที่ 15 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองบางกรวย
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