แผนพัฒนาบุคลากร

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สำนักปลัด
เทศบาลเมืองนครปฐม

คำนำ
การบริหารงานบุคคล เปนภารกิจสำคัญในการบริหารและพัฒนาองคกร จึงเปนภาระหนาที่
ของผูบริหาร และผูรับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ ที่ตองมุงปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
เพื่ อทำใหบุคลากรในหนวยงานเปนทรัพ ยากรมนุษ ยที่มีป ระสิทธิภ าพ อันจะสงผลสำเร็จ ตอเป าหมายของ
หนวยงาน
การจัดทำแผนพัฒ นาบุคลากร เปนการวางแผนและกำหนดเป าหมาย วัตถุป ระสงคข อง
กระบวนการพัฒ นาบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู
และประสบการณในการทำงานเปนขอมูลเบื้องตน ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร นำมาวิเคราะหหา
สาเหตุของปญหา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พรอมทั้งเสริมสรางความสามารถ
ดวยการฝกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพื่อใหปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
เทศบาลเมืองนครปฐม จึงไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำป ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อใชเปน
แนวทางปฏิบัติดานการพัฒนาบุคลากร และใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ไดทราบ
และถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน

แผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๑. สภาพทั่วไป

………………………………..

ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
เทศบาลเมืองนครปฐม เปนหนวยราชการบริหารงานสวนทองถิ่น ที่ยกฐานะมาจากองคการบริหารสวนตำบลนครปฐม
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองคการบริหารสวนตำบลนครปฐม อำเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปน
เทศบาลเมืองนครปฐม ลงวันที่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ปจจุบัน
นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนภายในตำบลนครปฐม ตามมาตรา ๔๘ ทวิ
แหงพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองนครปฐม ตั้งอยูที่เลขที่ ๑๑๗ หมูที่ ๒ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลนครปฐมทั้งตำบล จำนวน ๘ หมูบาน ตำบลนครปฐมมีพื้นที่ทั้งหมด
จำนวน ๒๒.๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๓,๘๗๕ ไร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตำบลตากอง และตำบลทัพหลวง
ทิศใต
ติดตอกับ
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตำบลบอพลับ และตำบลมาบแค
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตำบลวังตะกู และตำบลหนองปากโลง

.

๒
แบงเขตการปกครองเปน ๘ หมูบาน ประกอบดวย
- หมูที่ ๑ บานหุบชบา
- หมูที่ ๒ บานนาสราง
- หมูที่ ๓ บานปนเกลียว
- หมูที่ ๔ บานนาขาวสุก
- หมูที่ ๕ บานนาขุม
- หมูที่ ๖ บานทุงเผาเตา
- หมูที่ ๙ บานทุงนอย
- หมูที่ ๑๐ บานนาหุบ

๓
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม เปนพื้นที่ราบลุมดินดำเหมาะแกการเกษตรกรรม เปน
พื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทเหมาะแกการปลูกสรางที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ทำการเกษตรเพราะเปนพื้นที่ที่อยูในเขต
ชลประทานโดยอาศัยแหลงน้ำในคลองชลประทานที่ไหลผานในการทำการเกษตรไดตลอดป
ลักษณะภูมิอากาศ
มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับจังหวัดทั่วไปในภาคกลาง แบงเปน ๓ ฤดู ไดแก ฤดูรอนตั้งแต
เดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนตั้งแตเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวตั้งแตเดือน
ตุลาคมถึงเดือนมกราคม
ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมมีครัวเรือน ๖,๒๑๐ ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น
๑๓,๙๑๒ คน แยกเปนชาย ๖,๘๐๓ คน หญิง ๗,๑๐๙ คน มีความหนาแนนเฉลี่ย ๖๒๖.๖๗ คน/ตาราง
กิโลเมตร
โครงสรางการบริหารงาน ดังนี้
- ฝายการเมือง
๑. นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม
เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดนครปฐมไดวินิจฉัยใหนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ จึงมีผลใหนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมพนจากตำแหนงตามมาตรา
๔๘ ปญจทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนั้น
ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมจึงใหปลัดเทศบาลเมืองนครปฐมปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี
เทาที่จำเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตามมาตรา ๔๘ ปญจทศ
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
๒. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม
- ฝายขาราชการประจำ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และลูกจางประจำ
๑. ขาราชการ
๒. ลูกจางประจำ
๓. พนักงานจาง

จำนวน

๑๘

คน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๗๖ คน โดยแบงเปน
๒๗ คน
๔ คน
๔๕ คน

๔
ขอมูลทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหนง
๑
นายวิสูตร จันทรประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล
๒
นายดำรง ขุนณรงค
รองประธานสภาเทศบาล
๓
นายมาลัย นกดารา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
๔
นายไพบูลย มลคล้ำ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
๕
นายณัทพงศ ถ้ำเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
๖
นายวรพรรณ สามทองกล่ำ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
๗
นายสุรศักดิ์ ศานติบูรณกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
๘
นางจรัสพร โฮกออน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
๙
นายสมหวัง แกวเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
๑๐ นางสาวอุไรรัตน เสถียรพานิช
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
๑๑ นายบรรจง ภูแกว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
๑๒ นายสมนึก ศิริสุขโภคา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
๑๓ นายคมสันต หัวใจฉ่ำ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓
๑๔ นายจำรัส สนประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓
๑๕ นายสรายุทธ อุทัยฉาย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓
๑๖ นายเตียมใส ชุณหหิรัญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓
๑๗ นางสาวพิสมัย จันทรอัมพร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓
๑๘ นายพิศล สุขสำราญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓

๒. วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ

เทศบาลเมืองนครปฐม กำหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปในแนวทางเดียวกับแผน
อัตรากำลัง ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานภายในองคกร และภายนอกองคกรให
เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
โดยที่เทศบาลเมืองนครปฐม ไดวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) โดยใชหลักการวิเคราะห
แบบ SWOT ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดไว
เพื่อใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย ซึ่งจุดแข็ง – จุดออน สำหรับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในองคกรเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหองคกรดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เทศบาล
เมื องนครปฐม ไดเล็งเห็ นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกร เพื่อเป นแนวทางในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทำงานตามภารกิจหนาที่ เกิดการบูรณาการและความเปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซอน
ในการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลไดอยางรวดเร็ว เทศบาลเมืองนครปฐม
จึงไดกำหนดแนวทางในการวิเคราะหจุดแข็ง - จุดออนขององคกร เพื่อใชสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรใน
องคกร ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ดังนี้

๕

จุดแข็ง

1. มีการสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรในองคกรไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. มีการสงเสริมใหบุคลากรภายในองคกร ไดรับความรูในดานตางๆ โดยการสง
บุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ อีกทั้งยังใหบุคลากรไดไปศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานอื่นๆ และเปนการเปด
โลกทัศนในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาดานการปฏิบัติงานในหนาที่
อีกทั้งยังไดรับการปลูกฝงจิตสำนึกที่ดีตอองคกร และการยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
4. มีชองทางสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
จุดออน
1. บุคลากรบางสวนยังไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบ
และความกระตือรือรนในการทำงาน
2. บุคลากรในองคกรนอยไมเพียงพอกับงาน ทำใหการปฏิบัติภารกิจหนาที่ยังไมคอย
บรรลุวัตถุประสงค
3. บุคลากรในองคกรบางสวนยังไมทราบบทบาทของตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
4. ในองคกรยังมีการใชระบบอุปถัมภอยู
โอกาส

1. รัฐบาลกระจายอำนาจใหทองถิ่นมากขึ้น และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่นบางสวน
3. รัฐบาลสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมๆ และมีการเชื่อมโยงเครือขาย
๔. แนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการทำใหเกิดประสิทธิภาพ
อุปสรรค
1. กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยๆทำใหเกิดปญหาตอการปฏิบัติงาน
๒. ขาดความตอเนื่องในการดำเนินการตามแผน
๓. การกระจายอำนาจหนาที่ของรัฐบาลขาดความชัดเจน ทำใหบุคลากรในหนวยงานขาดการ
ประสานและความเขาใจในภารกิจที่ถายโอน
๔. รายไดไมเพียงพอตอการบริการที่จะเอื้ออำนวยประโยชนใหแกประชาชนในเขตเทศบาล

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตรที่ ๑ กำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางกลุมผูนำและองคการ
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
กลยุทธที่ ๑.๑ ยกยองขาราชการ/ผูนำรุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม
กลยุทธที่ ๑.๒ สรางองคองคการสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
กลยุทธที่ ๑.๓ กำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองทองถิ่น

๖
ยุทธศาสตรที่ ๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะ และพัฒนาขาราชการสว น
ทองถิ่นในรูปแบบตางๆ
กลยุทธที่ ๒.๑ ปลูกจิตสำนึกผานพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท
กลยุทธที่ ๒.๒ กำหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแกขาราชการทุกระดับ
กลยุทธที่ ๒.๓ สรางศูนยกลางในการวิจัย สำรวจ ใหคำปรึกษาแนะนำ และขอมูลขาวสาร
ดานธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศขาราชการอยางเขมขน
กลยุทธที่ ๒.๕ กำหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและ
สูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ ๓ การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณขาราชการไปสูการปฏิบัติ
กลยุทธที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกขาราชการสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานทางดาน
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๔.๑ เปดโอกาสใหขาราชการเขาไปมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
กลยุ ท ธ ที่ ๔.๒ เป ด ให ป ระชาชน และหน ว ยงานอื่ น เข า มามี ส ว นร ว มและการติ ด ตาม
สถานการณการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๔. หลักการและเหตุผล
การพั ฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ สามารถแขงขันได ทั้ งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เปนสิ่งที่มีความจำเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization) โดยตอง
อาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปจจัย
สำคัญที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได
เทศบาลเมืองนครปฐม เปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นที่มีความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
ที่ชัดเจนมากที่สุด ซึ่งทำใหแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น บุคลากร หรือพนักงาน
เทศบาล จึงมีสวนสำคัญอยางยิ่งตอปจจัยดังกลาว เพราะบุคลากรตองเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ทั้ง
ทางดานวิชาการ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ดานเศรษฐกิจ การเมือง โดยตองอาศัยกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เปน
แนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่
ดังนั้ น เทศบาลเมืองนครปฐม จึงมีความจำเป นอยางยิ่งที่ตองจั ดทำแผนพั ฒนาบุ คลากรใหมี
ประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหทันสมัย และมีมาตรฐานของการใหบริการประชาชน
ทุกๆ ดาน รวมทั้งเปนการเพิ่มทักษะ ความรูใหทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มีความรูทางดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครอง และสามารถนำมาใชในการปฏิบัติงานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

๗

๕. วัตถุประสงคการพัฒนา

๑ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำป ๒๕๖๓
๒ เพื่ อ ให ค ณะผู บ ริห ารรั บ ทราบ และใช เป น แนวทางในการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองนครปฐม

๖. ขอบเขตการพัฒนา

ครอบคลุมการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร การดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรการประเมิน
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลของพนัก งานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนัก งานจาง ของเทศบาลเมือ ง
นครปฐม

๗. คำจำกัดความ
๑ หัวหนางานการเจาหนาที่ หมายถึง หัวหนางานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด เทศบาล
เมืองนครปฐม หรือผูที่ไดรับการมอบหมายใหรับผิดชอบงานบุคลากร
๒ หัวหนาสวนราชการ หมายถึง นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม
๓ คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดำเนินการรับผิดชอบจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำป

๘. เปาหมายการพัฒนา
บุคลากรในเทศบาลเมืองนครปฐมไดแก พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางทุกคน

๙. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
ใชงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำป

๑๐. ผูรับผิดชอบ
๑ สำนักปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม
๒ นักทรัพยากรบุคคลผูรับผิดชอบ มีหนาที่
๒.๑ สำรวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร
๒.๒ วิเคราะหขอมูล และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป
๒.๓ เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจำปตอคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
๒.๔ แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
๒.๕ แจงผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจำป ใหนายกเทศมนตรีทราบ
๒.๖ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำป
๒.๗ เสนอรายงานผลการดำเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำป และผลการประเมิน

๘

๑๑. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
รายละเอียด
๑. สำรวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร

๒. วิเคราะหปญหา และขอมูลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

๓. พิจารณาวา บุคลากรของหนวยงาน หรือสวนราชการภายใน จุดใดที่
ตองมีการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน
๔. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป ตอคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่
ไดรับมอบหมาย
๕. จัดสงบุคคลไปอบรม และจัดทำเอกสารการฝกอบรมที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
๖. แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ไดรับ
มอบหมาย
๗. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำป
๘. ประเมินผลตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผูมีหนาที่เกี่ยวของ
- ผูบริหาร- หัวหนาสวนราชการ
- พนักงานทุกคน
- นักทรัพยากรบุคคล
- ผูบริหาร- คณะกรรมการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- หัวหนาสวนราชการ
- ผูบริหาร- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- ผูบริหาร- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักทรัพยากรบุคคล
- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักทรัพยากรบุคคล
- หัวหนาสำนักปลัด
- นักทรัพยากรบุคคล

๑๒. การวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรเทศบาลเมืองนครปฐม
เทศบาลเมืองนครปฐมไดสำรวจขอมูลจากพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง
เพื่ อใหท ราบสภาพปญหาและความตองการฝกอบรมของบุคลากรเทศบาล ซึ่งจะนำขอมูลดังกลาวมาจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรเปนรายตำแหนง โดยไดมีการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาและความตองการฝกอบรมของ
บุคลากรจำนวน ๗๐ ราย จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด ๗๖ ราย คิดเปนรอยละ ๙๒.๑๐ ของบุ คลากร
ทั้งหมด พบวาบุคลากรยังขาดองคความรูที่จำเปนตองในการปฏิบัติหนาที่ จึงควรพัฒนาความรูตามความ
ตองการของบุคลากรแตละรายตอไป ดังนี้

ขอมูลสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรเทศบาลเมืองนครปฐม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๑ นางสุภา บุทธยักษ

๒

๓

๔

๕

ตําแหนง
ปลัดเทศบาล

สภาพปญหา
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
มีการเปลี่ยนแปลงบอย หากไมไดรับ
การพัฒนาอาจปฏิบัติงานผิดพลาดได

หลักสูตรที่ตองการฝกอบรม
หมายเหตุ
ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับอปท.
ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับกลาง
การบริหารงานพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน
นางสาวนุชนาถ มรุธาวานิช
รองปลัดเทศบาล
ขาดทักษะความรูในเรื่องการจัดทําแผน การจัดทําแผนพัฒนาและการทํางบประมาณ
พัฒนาและการจัดทํางบประมาณ และ
หลักสูตรการจัดซื้อจัดจาง
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่น
มีการเปลี่ยนแปลงบอย หากไมไดรับ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับงานบุคคล
หลักสูตรที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขฯ
หลักสูตรการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
หลักสูตรวินัยละเมิด การดําเนินคดีตางๆ
นางสาวชอเพชร พวงจั่น
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตองการทราบถึงขอบกพรองในการปฏิบัติ หลักสูตรขอบกพรองที่ตรวจพบของ สตง.
ของ อปท.ตางๆที่ สตง.ตรวจพบ และ หลักสูตรการตรวจสอบงานการเงินและบัญชี
ระเบียบกฎหมาย และขอปฏิบัติมีการ
หลักสูตรการตรวจสอบดานการจัดเก็บรายได
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
หลักสูตรการตรวจสอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวฐิติรัตน เกียรติจารุภัค นักพัฒนาชุมชน
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนในอดีตกรมสงเสริมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนของกรมสงเสริมการ
การปกครองสวนทองถิ่นไมยอมรับเนื่องจากปกครองสวนทองถิ่น
เปนหลักสูตรที่อบรมโดยสถาบันอื่น
นายวิทยา วัฒทันต
เจาพนักงานปองกันและ
ขาดความรูดานกฎหมาย ขอระเบียบในการ หลักสูตรเจาพนักงานปองกันฯ
บรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติหนาที่
หลักสูตรการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุ
หลักสูตรการใชวิทยุสื่อสารของทางราชการ

๖

นางสาวมาลิณี ริ้วทองชุม

นักทรัพยากรบุคคล

ระเบียบเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย
๙

หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขอมูลสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรเทศบาลเมืองนครปฐม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๗ นายสกุลกฤติ เอกสินธุ
๘
๙

นายสุรศักดิ์ ระพาเพท
นายอภิรัตน งามแข

ตําแหนง
นิติกร

ขาดความรู
ความรูยังไมเพียงพอที่จะใชปฏิบัติงาน
อาจทําใหเกิดขอผิดพลาด
ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบอยทําให
การปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาดได
๑๐ นางสาวกฤษณาภรณ นูมหันต เจาพนักงานธุรการ
ขาดความรูงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ขาดความรูดานจัดซื้อจัดจาง
๑๑ นางสาวธิดารัตน เดนจารุกูล ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบแผนพัฒนา
จึงทําใหการทํางานในบางครั้งเกิดขอ
ผิดพลาด
๑๒ นายคฑาวุฒิ สืบสุข
ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ ความรูในการระงับเหตุและเผชิญเหตุ
สาธารณภัยยังไมมี
๑๓ นายเอกวิทย พวงจันทร

๑๔ นางสุเนตร เทศัชบุตร

๑๕ นางรุจิวรรณ สายอุทา
๑๖ นายพีรพัฒน จอกลอย

นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะหนโยบายฯ

สภาพปญหา
ขาดความเขาใจ

หลักสูตรที่ตองการฝกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ระเบียบเกี่ยวกับหอพัก

หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน
หลักสูตร e-LAAS
หลักสูตร e-plan
หลักสูตรการจัดทํางบประมาณ
หลักสูตรงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
หลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนา

หลักสูตรระยะสั้น เชน การดับเพลิง
เพลิง , การปองกันและระงับเหตุ
สาธารณภัยตางๆ
ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ ความรูในการระงับเหตุและเผชิญเหตุ
หลักสูตรระยะสั้น เชน การดับเพลิง
สาธารณภัยยังไมมี
เพลิง , การปองกันและระงับเหตุ
สาธารณภัยตางๆ
พนักงานดับเพลิง
ความรูในการระงับเหตุและเผชิญเหตุ
หลักสูตรระยะสั้น เชน การดับเพลิง
สาธารณภัยยังไมมี
เพลิง , การปองกันและระงับเหตุ
สาธารณภัยตางๆ
หลักสูตรมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
นักการ
ขาดความสามัคคี
คนงาน
ขาดความรูความเขาใจในเรื่องทะเบียน หลักสูตรเกี่ยวกับงานทะเบียนพานิชย
พานิชย และการใชงานระบบคอมพิวเตอร หลักสูตรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
๑๐

หมายเหตุ

ขอมูลสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรเทศบาลเมืองนครปฐม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๑๗ นายปกาศิต บัวฉุน
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

สภาพปญหา
หลักสูตรที่ตองการฝกอบรม
หมายเหตุ
ขาดความรูดานบัญชีและพัสดุในระบบ หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ E-Lass ดานบัญชี
E-Laas
และพัสดุ
นางสาวเกศแกว ลบแยม
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง การจัดทํารายงานการเงินและการบันทึก หลักสูตรการจัดทําบัญชีและรายงานทางการ
บัญชีในระบบe-lass ยังไมถูกตองครบถวน เงินและปดบัญชีในระบบคอมพิวเตอรe-lass
นางสาวจิตติมา จารุเกียรติสกุล หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
ขาดความรูดานการจัดเก็บภาษีรายได
หลักสูตรการจัดเก็บรายไดและดานพัสดุ
และดานพัสดุ
นางสาววรัชญชญา ใสสาคร นักวิชาการเงินและบัญชี
ขาดความรูในระบบ e-laas
หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบ e-lass
หลักสูตรการจัดซื้อจัดจางตางๆ
นางเบญจวรรณ ทํากินรวย
เจาพนักงานพัสดุ
ไมปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง หลักสูตรการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ และระบบ Laas

๒๒ นายภวิศพล ลิ้มประสาท
๒๓ นายจีรวัฒน มะศิริ
๒๔ นางสาวฐปนภสร ปกกาโร
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ตําแหนง
ผูอํานวยการกองคลัง

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ขาดความรูเกี่ยวกับระเบียบดานพัสดุ
เจาพนักงานจัดเก็บรายได ขาดความรูดา นการจัดเก็บภาษีรายได
ผูชวยเจาพนักงานการเงินฯ ขาดความรูท่เี กี่ยวของกับการจัดพิมพฎีกา
และการจัดทําบัญชีดวยระบบ e-lass
นางออยใจ นาคนุม
ผูชวยเจาพนักงานบันทึกฯ ขาดความเขาใจในโปรแกรม Excel
นางสาวพรศรี วงษทอง
ผูชวยเจาพนักงานบันทึกฯ ขาดความรูความเขาใจในการบันทึกขอมูล
ในระบบ e-plan
นางสาวรวีวรรณ จินตธนาวัฒน ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พรบ.การ
จัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๖๐
นางสาวชนกนาถ ถ้ําเพชร
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บฯ ขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจัดเก็บ
ภาษีรายได
นางสาวนภาพร มงคลทอง
คนงาน
ขาดความรูในการลงระบบ E-laas
นายสาธิต สีพราย
คนงาน
ขาดความรูในการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย
๑๑

หลักสูตรที่เกี่ยวของในดานพัสดุ
หลักสูตรการจัดเก็บรายได
หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบ e-lass งานฎีกา
และงานบัญชี
หลักสูตรการใชโปรแกรม Excel
หลักสูตรการใชโปรแกรมบันทึก e-plan
หลักสูตร พรบ.การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๖๐
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได
หลักสูตรการลงระบบ E-laas
จรรยาบรรณในคุณธรรมและจริยธรรม

ขอมูลสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรเทศบาลเมืองนครปฐม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
สภาพปญหา
หลักสูตรที่ตองการฝกอบรม
๓๑ นางเยาวนาท วิริยประสิทธิ์ชัย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ปจจุบันระเบียบที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหลาย
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฉบับ ทําใหขาดความรู
๓๒ นางศิริรัตน รอดถนอม
พยาบาลวิชาชีพ
ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ/การ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
ตรวจงานจาง มีการเปลี่ยนแปลง ทําให ตรวจรับพัสดุ/การตรวจการจาง
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
๓๓ เรือตรีหญิงชนัญญา เปรมกมล เจาพนักงานสาธารณสุข
ขาดความชํานาญงานดานคอมพิวเตอร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
และงานเอกสาร
ระเบียบงานสารบรรณ
ผูชวยเจาพนักงาน
๓๔ นางสาวอภิสรา ขวัญสด
ปจจุบันระบบงานราชการมักนําระบบ
ระบบคอมพิวเตอรที่มีความจําเปนตองใช
ทันตสาธารณสุข
คอมพิวเตอรเขามาเกี่ยวของมากขึ้นบางงานในการปฏิบัติงาน
เปนงานเฉพาะทําใหขาดความรู
หลักสูตรการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี
๓๕ นายสมทรง สิงโต
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ ขาดความรูเรื่องการคัดแยกขยะ
หลักสูตรชางยนต
๓๖ นายประกิจ ใจงาม
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ ขาดความรูเรื่องซอมรถ
หลักสูตรชางยนต
๓๗ นายศุภกร เอกณรงคพันธ
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ ขาดความรูเรื่องซอมรถ
๓๘ นางสาวประภาพรรณ ทวมสม คนงาน
ขาดความรูเรื่องการจัดซื้อจัดจาง
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
คนงานประจํารถขยะ
๓๙ นายไกรศร มั่นคง
การปฏิบัติงานตองเจอกับสภาพปญหา การคัดแยกขยะ
ของปริมาณขยะ ประเภทของขยะที่มีความ การจัดการขยะ อยางถูกสุขลักษณะ
แตกตาง อันตรายจากการสัมผัสขยะฯ
คนงานประจํารถขยะ
๔๐ นายสมเจตน อยูรัตน
คนงานประจํารถขยะ
๔๑ นายภุชงค ภูวัฒนา
คนงานประจํารถขยะ
๔๒ นายสมยศ เกทอง
การปฏิบัติงานตองเจอกับสภาพปญหา การคัดแยกขยะ
ของปริมาณขยะ ประเภทของขยะที่มีความ การจัดการขยะ อยางถูกสุขลักษณะ
แตกตาง อันตรายจากการสัมผัสขยะฯ
๑๒

หมายเหตุ

ขอมูลสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรเทศบาลเมืองนครปฐม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๔๓ นายกิตติชัย มีรุง

๔๔ นายสุทธิ ภูริเอกสุวรรณ

๔๕ นายเกรียงศักดิ์ ชุมจิตร

๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

นางจิรันธนิน ปานทน
นางสาวสิริรัตน ชูศรีสุข
นางสาวอรนุช คําสม
นางสาวพิศมัย เจริญลักษณ

๕๐ นางวัชรา ศิริทรัพย

๕๑ นางสาวคัชรียา สุมาลา

ตําแหนง
คนงานประจํารถขยะ

สภาพปญหา
หลักสูตรที่ตองการฝกอบรม
หมายเหตุ
การปฏิบัติงานตองเจอกับสภาพปญหา การคัดแยกขยะ
ของปริมาณขยะ ประเภทของขยะที่มีความ การจัดการขยะ อยางถูกสุขลักษณะ
แตกตาง อันตรายจากการสัมผัสขยะฯ
คนงานประจํารถขยะ
ความปลอดภัยในหนาที่การงานที่ทํางาน หลักสูตรเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล
เรื่องอุปกรณและวัสดุเครื่องมือตางๆ
หลักสูตรการเสริมสรางความสามัคคี โดย
อบรมที่ตางจังหวัด
คนงาน
ขาดความชํานาญความรูความเขาใจเกี่ยว ระเบียบ ขอกฎหมาย ประกาศกระทรวง
กับระเบียบ ขอกฎหมาย เกี่ยวกับการออก สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตาง ๆ
คนงาน
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
คนงาน
ขาดความรูดานการจัดซื้อจัดจาง
หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายจัดซื้อจัดจาง
คนงาน
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ผูอํานวยการการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของแนวทางบริหารจัดการ หลักสูตรนักบริหารการศึกษา
ศึกษาทั้งในรูปการบริหาร การจัดการดาน ผูนําการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ทําใหเกิดความเสี่ยงในการบริหาร การบริหารความเสี่ยง
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ความสามัคคีความรับผิดชอบ ความเสียสละการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเปดวิสัยทัศน
รักใครปรองดอง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว โลกทัศน ละลายพฤติกรรม
กันของบุคลากรในองคกรมีนอย
จัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร
จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของขาราชการ
นักวิชาการศึกษา
ภาวะโลกรอน
หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระ
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงกอใหเกิดความเสีย ราชดําริในหลวงรัชกาลที่ ๙
หายตอชีวิตและทรัพยสิน
๑๓

ขอมูลสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรเทศบาลเมืองนครปฐม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๕๒ นางสาวมัทติกา ดีสวัสดิ์

ตําแหนง

๕๓ นางสาวพรพิมล ตันทเนตนิต

ครู

๕๔ นางโสภา โรจนเอกจิตต

ผูดูแลเด็ก

สภาพปญหา
การพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
การจัดทําเรื่องของการเลื่อนวิทยฐานะ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนาดานการจัดการเรียนรูและการ
จัดการชั้นเรียน
การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน

๕๕ นางทัศนภรณ ศรีทอง

ผูดูแลเด็ก

การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาครูผูดูแลเด็ก

๕๖ นางสาวริสา สามตรีกัน
๕๗ นายวิริยะ เจริญสุข

คนงาน
ผูอํานวยการกองชาง

๕๘ นายเจตนา ผกาพวง

หัวหนาฝายการโยธา

๕๙ พันจาอากาศเอกชวิภู

เจาพนักงานธุรการ

๖๐ นายสดใส ผาอินดี

เจาพนักงานประปา

๖๑ นายภานุวัฒน ละเจริญ

พนักงานจดมาตรวัดน้ํา

ตองการพัฒนาความรูดานงานธุรการ,พัสดุ งานธุรการยุคใหมและงานพัสดุ
ขาดแคลนบุคลากรในกองชางหลายอัตรา หลักสูตรในวิชาชีพวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ยังไมไดรับใบอนุญาตวิชาชีพระดับสามัญ การออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร
วิศวกร
ภาครัฐกรมโยธาธิการและผังเมือง
หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลางของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
การพิมพหนังสือราชการ การรับสงหนังสือ หลักสูตรเจาพนักงานธุรการทองถิ่น
การเก็บเอกสารไมเปนไปตามระเบียบฯ
ขาดแคลนเครื่องจักรที่ใชในการปฏิบัติงาน การออกแบบประมาณราคางานกอสราง
เชนรถขุด เครื่องสกัดคอนกรีตขนาดใหญ ระบบประปา
ระเบียบงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ขาดความรูในการติดตั้งน้ําประปา และ ระบบการผลิตน้ําประปาและจําหนายประปา
งานตรวจสอบแกไขมาตรวัดน้ํา
๑๔

ครู

หลักสูตรที่ตองการฝกอบรม
หมายเหตุ
จัดใหมีการศึกษาดูงาน ศพด.ตนแบบ
จัดใหอบรมเรื่องการจัดทําแผนการศึกษา
จัดใหอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
จัดใหอบรมเรื่องการทําหลักสูตรสถานศึกษา
อบรมศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ
อบรมงานในหนาที่รับผิดชอบ
การพัฒนาครูผูดูแลเด็ก

ขอมูลสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรเทศบาลเมืองนครปฐม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๖๒ นางสาวสุธาริณี อําไพ

ตําแหนง
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

๖๓ นางสาวดวงพร ริ้วทองชุม

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

๖๔ นายธนสนธิ์ ออนนอม

ผูชวยนายชางไฟฟา

๖๕ นายเจษฎา ชื่นเจริญ

ผูชวยนายชางไฟฟา

๖๖ นายประทวน เผาจื้อ

คนงาน

๖๗ นายศักดา ปานทอง

พนักงานผลิตน้ําประปา

๖๘ นายรุง เตนปกษี

พนักงานผลิตน้ําประปา

๖๙ นายนันทพล หลีเจริญ

พนักงานผลิตน้ําประปา

๗๐ นายประเวศน งามพริ้งศรี

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

สภาพปญหา
หลักสูตรที่ตองการฝกอบรม
หมายเหตุ
ขาดความรูดานโปรแกรมการใชงานบันทึก ระบบงานสารบรรณ โปรแกรมการจัดเก็บ
ขอมูล
ขอมูล โปรแกรมเว็ปไซด/แตงภาพ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับงานเอกสาร
ขาดความรูดานโปรแกรมการใชงานบันทึก ระบบงานสารบรรณ โปรแกรมการจัดเก็บ
ขอมูล
ขอมูล โปรแกรมเว็ปไซด/แตงภาพ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับงานเอกสาร
ขาดความรูในการติดตั้งเครื่องจักร
ระบบไฟฟา การปฏิบัติเมื่เกิดขออผิดพลาด
และเครื่องมือในการชวยเซฟการทํางาน ในการทํางาน
ขาดความรูในการติดตั้งเครื่องจักร
ระบบไฟฟา การปฏิบัติเมื่เกิดขออผิดพลาด
และเครื่องมือในการชวยเซฟการทํางาน ในการทํางาน
ขาดความรูในการติดตั้งเครื่องจักร
ระบบไฟฟา การปฏิบัติเมื่เกิดขออผิดพลาด
และเครื่องมือในการชวยเซฟการทํางาน ในการทํางาน
ขาดความรูในการผลิต จําหนาย ติดตั้ง ระบบผลิตน้ําประปา การติดตั้ง ซอมแซม
การตรวจ แกไข ปรับมาตรวัดน้ํา สํารวจ และควบคุมเครื่องผลิตน้ําประปา
และตอทอประปา
ขาดความรูในการผลิต จําหนาย ติดตั้ง ระบบผลิตน้ําประปา การติดตั้ง ซอมแซม
การตรวจ แกไข ปรับมาตรวัดน้ํา สํารวจ และควบคุมเครื่องผลิตน้ําประปา
และตอทอประปา
ขาดความรูในการผลิต จําหนาย ติดตั้ง ระบบผลิตน้ําประปา การติดตั้ง ซอมแซม
การตรวจ แกไข ปรับมาตรวัดน้ํา สํารวจ และควบคุมเครื่องผลิตน้ําประปา
และตอทอประปา
ขาดความรูในดานงานซอมบํารุงเครื่องยนต ดานงานซอมบํารุงเครื่องยนต
๑๕

๑๖
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองนครปฐม

บุคลากรไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตาม
มาตรฐาน และสําเร็จตามทีกําหนด
วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปัญหาทีเกิดขึน
ของหน่ วยงาน

พิจารณาความต้องการฝึ กอบรม

เกิดการสู ญเสียสิ นเปลืองทรัพยากร
งานไม่สาํ เร็ จตามกําหนด
พิจารณาเป็ นรายบุคคล หรื อระดับ
หน่วยงานภายในเทศบาล
สํารวจความต้องการเพิมเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน

ขออนุมตั ิผบู้ ริ หาร เพือพิจารณา

ประเมินความจําเป็ นทีต้องมีการฝึ กอบรม
ตามลําดับความจําเป็ น ก่อน - หลัง
กําหนดเป้าหมายของการฝึ กอบรม
ส่งบุคลากรไปฝึ กอบรม

จัดทําโครงการฝึ กอบรม

กําหนดเนื อหาของการฝึ กอบรม
กําหนดวิธีการฝึ กอบรม

ดําเนินการฝึ กอบรม

รายงานผลการฝึ กอบรม

๑๗

ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายการ
๑
๑. วิเคราะหปญหาที่ไดจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. พิจารณาวา บุคลากรของ
หนวยงานที่สมควรจัดใหมีการ
ฝกอบรม
๓. ดำเนินการเสนอเรื่อง
ผูบริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการ
๔. ประเมินความจำเปนที่ตองมี
การฝกอบรม จัดลำดับความ
จำเปน กอน – หลัง
๕. จัดสงบุคลากรไปฝกอบรม
หรือจัดทำโครงการฝกอบรมที่
ไดรับความเห็นชอบ
๖. ดำเนินการฝกอบรมตาม
โครงการที่วางแผนไว
๗. รายงานผลการดำเนินการ
ฝกอบรมตามโครงการ
๘. แกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ
๙. ประเมินผล

๒

๓

๔

๕

เดือน
๖ ๗

๘

๙

ดำเนินการหลังจากเสร็จการฝกอบรม

๑๐ ๑๑ ๑๒

๑๘
หลักสูตร/แนวทางการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง
๑. การพัฒนาความชำนาญการ (พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง)
๓.๑ จัดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางไดเขารับการศึกษาอบรมหรือ
เขารวมสัมมนาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ตามแตโอกาส
๓.๒ เปดโอกาสใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางที่มีความสนใจไดมี
โอกาสศึกษาหาความรูและจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานในทุกๆ ดาน
๓.๓ การจัดหาเครือ่ งมือเครื่องใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
๒. การพัฒนาขาราชการบรรจุใหม/การเปลี่ยนสายงาน (ถามี)
๔.๑ การใหฝกทดลองการปฏิบัติงาน ใหทดลองปฏิบัติงานสำหรับบุคคลที่บรรจุใหมภายใตการ
สอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหนาที่
๔.๒ การปฐมนิเทศ แนะนำชี้แจงกอนบรรจุงานใหมหรือแนะนำที่จะเปลี่ยนสายงานใหม
๓. มาตรการเสริมสรางขวัญกำลังใจ
1. จัดโครงการสงเสริมบุค ลากรเพื่อเสริม สรางขวัญ และกำลังใจแกบุคลากรเทศบาลเมือ ง
นครปฐม โดยมีกิจกรรมแขงกีฬาสีของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจาง และมีการ
คั ด เลื อ กพนั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจำและพนั ก งานจ า ง เพื่ อ มอบรางวัล พนั ก งานเทศบาล
ลูกจางประจำและพนักงานจางดีเดนเปนประจำทุกป โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล
โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี้
1.1 ความขยันในการปฏิบัติงานราชการ
1.2 มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
1.3 มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานเปนขวัญใจเทศบาล
1.4 การมีสวนรวมในการทำงาน อุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม
2. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทำงานรวมกัน เชน การจัด
กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพนักงาน การพบปะสังสรรค เปนตน

แผนพัฒนาบุคลากร
ที่

แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา

๑ - การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ที่จัดขึ้นเอง

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

๒ - การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆที่หนวยงานอื่นจัด

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

๓ - การศึกษาดูงานหนวยงานอื่น

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

๔ - การประชุมประจำเดือน

อยางนอยปละ ๖ ครั้ง

ตามทีโ่ ครงการกำหนด
(งบประมาณของเทศบาล)
ตามที่หลักสูตรกำหนด
(งบประมาณของเทศบาล)
ตามที่โครงการกำหนด
(งบประมาณของเทศบาล)
-

๕ - การสรรหาเครื่องมืออุปกรณเพื่อการบริหารงานเทศบาล

แลวแตความจำเปน

งบประมาณของเทศบาล

๖ -การฝกทดลองการปฏิบัติงาน(สำหรับเจาหนาที่บรรจุใหม) ถามี

เจาหนาที่บรรจุใหม

๑๙

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อพัฒนาความรูในเรื่อง
ตางๆ
เพื่อพัฒนาความรูในเรื่อง
ตางๆ
เพื่อพัฒนาดานวิสัยทัศน
เพื่อติดตามความ
เคลื่อนไหวในการทำงาน
และใหมีการถายทอด
ความรูหรือแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางบุคลากร
เพื่อใหเพียงพอตอการ
ทำงาน
เพื่อทดสอบความสามารถ
ในการทำงานเบื้องตน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานปลัด
ทุกสวนราชการ

ทุกสวนราชการ
บุคคลที่มีความรู
ความสามารถใน
หนาที่

๒๐

การติดตามและประเมินผล
1. กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทำรายงานผลการเขาอบรมพัฒนา ภายใน ๑๕ วันทำการ
นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา โดยมีการวิเคราะหความคุมคาในการฝกอบรม เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ
จนถึงนายกเทศมนตรี
2. ใหผูบังคับบัญชาทำหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกอน
และหลังการพัฒนาตามขอ 1 ในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. นำขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสมกับความ
ตองการ
4. ผูบังคับบัญชานำผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน
5. ผลการตรวจประเมินประสิทธิภ าพขององคกรปกครองสว นทองถิ่น ประจำป (LPA) ตองผานการ
ประเมินตัวชี้วัดในดานที่ ๒ ไมนอยกวารอยละ ๗๕

