รายงานสรุป
ผลสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี

ก
คำนำ
การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(Training Need Survey) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและการศึกษาต่อของบุคลากร
เทศบาลนครนนทบุรี โดยเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมโดยใช้วิธีสุ่มจากกลุ่มเป้าหมาย
คือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จากหน่วยงานภายในเทศบาลนครนนทบุรี รวม 12 หน่วยงาน
จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 520 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมดของเทศบาลนครนนทบุรี โดยแบ่งเป็น
หลักสูตรการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เช่น หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน หลักสูตรความรู้และทักษะ
ที่จำเป็นประจำสายงาน หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการบริห ารจัดการ หลักสูตรพัฒนาทักษะส่วนบุ คคล
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร
จะได้นำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2564 และดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรทุกหน่วยงาน
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือตอบ
แบบสำรวจความต้ อ งการในการฝึ ก อบรมฯ และนำสรุ ป ผลการสำรวจความต้ อ งการในการฝึ ก อบรม
เสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี ต่อไป

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล

ข

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

ค
จ-ฑ

บทที่ 2 สรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประเภทพนักงานพนักงาน และจำแนกตามสำนัก/กองที่สังกัด
ส่วนที่ 2 ความต้องการด้านการฝึกอบรมและการศึกษา
2.1 หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
2.2 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
2.3 หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
2.4 หลักสูตรพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
2.5 หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
2.6 หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.7 ช่วงเวลาที่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม
2.8 จำนวนวันที่เหมาะสมในการฝึกอบรมสะดวกเข้ารับการฝึกอบรม
2.9 ความประสงค์ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
2.10. สิ่งที่คาดหวังจากการฝึกอบรม
2.11. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค

บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี
การวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการฝึกอบรม เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล

28

ภาคผนวก

29

ค

บทสรุปผู้บริหาร
การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(Training Need Survey) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและการศึกษาต่อของบุคลากร
เทศบาลนครนนทบุรี โดยเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมโดยใช้วิธีสุ่มจากกลุ่มเป้าหมาย
คือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จากหน่วยงานภายในเทศบาลนครนนทบุรี รวม 12 หน่วยงาน
จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 520 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมดของเทศบาลนครนนทบุรี โดยแบ่งเป็น
หลักสูตรการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เช่น หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน หลักสูตรความรู้และทักษะ
ที่จำเป็นประจำสายงาน หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการบริห ารจัดการ หลักสูตรพัฒนาทักษะส่วนบุ คคล
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น
สรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร ได้สรุปไว้ในบทที่ 2 โดยในส่วนนี้
จะสรุปความจำเป็นเร่งด่วนตามผลสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
กำหนดนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ต่อไป
1. หลักสูต รความรู้ทั่ วไปในการปฏิบัติงาน เป็นการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถทั่วไปบุคลากรทุกหน่วยงานจะต้องนำไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น การเขียนหนังสือราชการ ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การจัดทำแผน
งบประมาณ โครงการ และเบิกจ่าย พรบ. และกฎหมายพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานและสรุป
รายงาน การติดตามและประเมินผล เป็นต้น เมื่อพิจารณาจากผลการสำรวจถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่บุคลากร
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 520 คน อยากให้แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมนั้น สามารถจัดลำดับ
ความจำเป็นเร่งด่วนจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับแรก ดังนี้
1.1 พรบ. และกฎหมายพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 154 คน)
1.2 การจัดทำแผนงบประมาณ โครงการ และเบิกจ่าย (จำนวน 125 คน)
1.3 การเขียนหนังสือราชการ (จำนวน 111 คน)
2. หลักสูตรความรู้และทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน เป็นการสำรวจความต้องการฝึกอบรม
ของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นแยก
ตามแต่ละตำแหน่ง แต่ละสายงาน เช่น พรบ. และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
หลั ก สู ต รเฉพาะตำแหน่ ง ของสถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรท้ อ งถิ ่ น หรื อ หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง และทั ก ษะ
ทางวิชาชีพ/โปรแกรมตามสายงาน เป็นต้น เมื่อพิจารณาจากผลการสำรวจถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่บุคลากร
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 520 คน อยากให้แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมนั้น สามารถจัดลำดับ
ความจำเป็นเร่งด่วนจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับแรก ดังนี้

2.1 หลักสูตร...

ง
2.1 หลักสูตรเฉพาะตำแหน่งของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ (จำนวน 211 คน)
2.2 พรบ. และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง (จำนวน 186 คน)
2.3 ทักษะทางวิชาชีพ/โปรแกรมตามสายงาน (จำนวน 119 คน)
3. หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ เป็นการสำรวจความต้องการฝึกอบรม
ในหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ เช่ น ภาวะผู ้ น ำ การบริ ห ารความเสี ่ ย ง การสร้ า งและพั ฒ นาที ม งานสู ่ ค วามสำเร็ จ
การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ และนักบริหาร (ระดับต้น/กลาง/สูง) มืออาชีพ
เมื่อพิจารณาจากผลการสำรวจถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่บุคลากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 520 คน
อยากให้แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมนั้น สามารถจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับแรก ดังนี้
3.1 การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ (จำนวน 213 คน)
3.2 การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร (จำนวน 115 คน)
3.3 การบริหารความเสี่ยง (จำนวน 81 คน)
4. หลักสูตรพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เป็นการสำรวจความต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
เช่น การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ เทคนิคการพูด การสื่อสารและการประสานงาน การสร้างทักษะ
การนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดในที่สาธารณะ เมื่อพิจารณาจากผลการสำรวจถึงความจำเป็น
เร่งด่วนที่บุคลากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 520 คน อยากให้แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมนั้น
สามารถจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับแรก ดังนี้
4.1 เทคนิคการพูด การสื่อสารและการประสานงาน (จำนวน 177 คน)
4.2 การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (จำนวน 168 คน)
4.3 การพัฒนาบุคลิกภาพ (จำนวน 75 คน)
5. หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 437 คน
จากทั้งหมด 520 คน อยากให้แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรม เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ทั้ง การฝึกพูด อ่าน เขียน
6. หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เมื่อพิจารณาจากผลการสำรวจถึงความจำเป็น
เร่งด่วนที่บุคลากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 520 คน อยากให้ แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมนั้น
สามารถจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับแรก ดังนี้
6.1 การป้องกันการทุจริตและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (จำนวน 337 คน)
6.2 การรักษาวินัยของพนักงาน (จำนวน 172 คน)
6.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จำนวน 171 คน)

บทที่ 1...
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บทที่ 1 บทนำ
การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. บทนำ
การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุกองค์การอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องเกิดจาก
บุคลากรที่มีศักยภาพ ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ ฉะนั้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น พันธกิจสำคัญที่ ทุกองค์กรจะต้องใส่ใจ นอกจากกระบวนการนี้จะช่ว ยเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานให้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนั้น ก็ยังช่วยรักษาพนักงานที่ดีมีศักยภาพให้ทำงานร่วมกับองค์กรได้
ระยะยาวอีกด้วย รวมถึงช่วยสร้างความภักดีให้กับองค์กร ตลอดจนร่วมพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
ปัจจุบันนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกองค์กร เพราะบุคลากรนั้น
คือหัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำองค์กรนั้นมีศักยภาพที่ดีขึ้นได้หรือไม่ ผู้บริหารจะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาความรู้ การพัฒนาด้านฝีมือ พัฒนาทักษะการ
ทำงาน เพื ่ อ ที ่ จ ะสามารถนำมาใช้ ป ระโยชน์ ก ั บ การทำงานให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ ่ ง ขึ ้ น เป็ น ต้ น
ซึง่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีควรเริ่มต้นที่การทำการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง
และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจะได้นำไป
กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด
จากเหตุผลความจำเป็นข้างต้น เทศบาลนครนนทบุรีถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
และมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จำนวนมาก และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานนั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องเกิดการขั้นตอนการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาเพื่อนำข้อมูลมาใช้
วางแผนและออกแบบการพัฒ นาบุคลากร กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส อดคล้องตามความต้องการ
ของบุคลากร อันจะทำให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานประสบความสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและการศึกษาต่อของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี
2. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา นำจัดลำดับความสำคัญและสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากร
3. เพื่อนำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมและแผนพัฒ นาบุคลากรของเทศบาล
นครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร

3. ผลที่คาดว่า...
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3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ทราบความต้องการในการฝึกอบรมและการศึกษาต่อของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี
2. ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหา สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมและแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร

4. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ประชากร การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้กำหนดประชากรในการสำรวจ คือ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครนนทบุรี เป็นผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักปลัดเทศบาลได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลคือ พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

5. ขอบเขตการสำรวจข้อมูล
1) ด้านหัวข้อการสำรวจ สำรวจความต้องการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานของบุคลากร
2) ด้านพื้นที่
เทศบาลนครนนทบุรี
3) ด้านระยะเวลา
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

6. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
การสำรวจความต้องการฝึกอบรม ใช้ว ิธ ีเก็บข้อมูล ด้วยแบบสอบถามปลายปิด (Closed
Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Questionnaire) สำหรั บ ใช้ ส ำรวจความต้ อ งการ
สภาพปัญหา ข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุสถานภาพ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สังกัดหน่วยงาน เพื่อรวมรวมข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพปัญหา ต่อไป

7. การวิเคราะห์ข้อมูล
7.1 รวบรวมแบบสอบถาม และแยกชุดข้อมูลออกเป็นแต่ละ สำนัก/กอง
7.2 นำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
7.3 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบกำหนดประเด็นปัญหาและความต้องการฝึกอบรม
7.4 การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม

การสำรวจ...
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8. การพิจารณาข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
การสำรวจความต้องการฝึกอบรมครั้งนี้ มีการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานโดยแบ่งเป็น
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน และข้อมูลพื้นฐานด้านอัตรากำลังของเทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนนทบุรี
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลชั้น 1 ก. มีพื้นที่ในเขตเทศบาลรวม 38.9 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่เขตเทศบาลประกอบด้วย 5 ตำบล คือ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ
และตำบลท่าทราย

วิสัยทัศน์เทศบาลนครนนทบุรี
“นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ด”ี
คำขวัญเทศบาลนครนนทบุรี
“บริการดี มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส คือหัวใจ ของเรา”

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างเสริมระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง ร่วมจัดทำและควบคุมผังเมืองให้สอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตของเมือง รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม อาชีพ และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
5. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข
สวัสดิการต่าง ๆ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
6. พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ตลอดจน การใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
เทศบาลนครนนทบุรี ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 1, 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี บริเวณเดียวกับศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 38.9 ตารางกิโลเมตร
โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็นชุมชน ประกอบด้วย 5 ตำบล 93 ชุมชน คือ ตำบลสวนใหญ่ 13 ชุมชนตำบลตลาดขวัญ
19 ชุมชน ตำบลบางเขน 13 ชุมชน ตำบลท่าทราย 26 ชุมชน และตำบลบางกระสอ 22 ชุมชน
อาณาเขต...
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อาณาเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ด้านเหนือ
ติดต่อกับเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้านตะวันออก ติดต่อกับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ด้านใต้
ติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เทศบาลนครนนทบุรี แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 4 เขต มีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี
จำนวน 24 คน การบริหารงานของเทศบาลเป็นการบริหารงานในรูปแบบนายกเทศมนตรีโดยตรง โดยแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี

คณะผู้บริหาร...
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หัวหน้าส่วนราชการ...
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ข้อมูล...

ฎ

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลนครนนทบุรี
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
เทศบาลนครนนทบุรีมีหน่วยงานทั้งหมด 5 สำนัก 5 กอง 2 แขวง และ 1 หน่วยงาน ได้แก่
สำนักปลัดเทศบาล สำนักการช่าง สำนักการศึกษา สำนักการคลัง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน กองส่งเสริม
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน หน่วยงานตรวจสอบภายใน แขวงท่าทราย
และแขวงสวนใหญ่ มีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง (รับเงินอุดหนุนของรัฐ )
พนักงานจ้างตามภารกิ จ และพนักงานจ้า งทั ่ว ไป ในการบริห ารจัดการของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมี
นายกเทศมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานบริหาร มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาในสายงานประจำ
มีผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาสายงานที่รับผิดชอบ
โดยมีหน่วยงานของเทศบาลนครนนทบุรีมีหน้าที่ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการ
ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานเลขานุการ
การประชุมคณะผู้บริหาร งานสภาเทศบาล งานรัฐพิธีต่าง ๆ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานดูแลรักษา
จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ภายในอาคาร
สำนักงาน งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย
งานประสานจังหวัดและอำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการบรรเทาและ
ระงับสาธารณภัยต่าง ๆ การฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมายมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
2. สำนักการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับการนำส่งเงินการเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่า ตอบแทน
เงินบำเหน็จเงินบำนาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่าง ๆ
การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่ายงานทำงบทดลอง
ประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
มีผู้อำนวยการสำนักการคลังควบคุมการปฏิบัติงาน

3. สำนักการช่าง...
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3. สำนักการช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมการก่อสร้างอาคาร ตรวจรับอาคาร
ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและผังเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคุมแนว
เขตถนนทางสาธารณะ รับรองระวังเขตที่ดิน สำรวจออกแบบ เขียนแบบรูป วางโครงการ คำนวณโครงสร้ าง
ประมาณราคาก่อสร้างอาคาร ถนนสะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์ ท่าจอดเรือ
คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา ด้านสถาปัตยกรรม
และมัณฑนศิลป์ ออกแบบติดตั้งซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร ก่อสร้างปรับปรุงศาลาที่พัก
ผู้โดยสารและป้ายหยุดรถประจำทาง ซ่อมแซมถนน ซอย ทางเดินเท้า ฝาท่อระบายน้ำ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ออกแบบตกแต่งจัดสถานที่และติดตั้งไฟฟ้า ประดับงานประเพณี
งานรัฐพิธี และในวันสำคัญ ต่าง ๆ ติดตั้งปรับปรุงซ๋อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ ถนน ซอย สวนสาธารณะ
ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ และสวนหย่อม ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ สำรวจออกแบบเขียนแบบประมาณราคาจัดทำแบบแปลน รูปแบบรายละเอียดก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำทั่วไป ได้แก่ ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน น้ำทิ้ง กำแพงกันดิน เขื่อนกันน้ำ บ่อสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ
และระบบควบคุมต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
มีผู้อำนวยการสำนักการช่างควบคุมการปฏิบัติงาน
4. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยงานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข
งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมควบคุม
การปฏิบัติงาน
5. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อ
ประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมิ นผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของ
ประเทศทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติระดับกระทรวงระดับกรมหรือระดับ
จังหวัดแล้ว แต่ กรณีแ ละปฏิบ ัต ิห น้า ที่ อ ื่น ที่ เกี่ ยวข้ อ งตามที ่ไ ด้ รั บ มอบหมายมี ผ ู ้ อำนวยการกองวิช าการ
และแผนงานควบคุมการปฏิบัติงาน
6. สำนักการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึ ก ษาและการศึ ก ษานอกระบบการศึ ก ษาส่ ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานและ
กระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประเมินผลทางการ
ศึกษารวมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การอบรมการจัดกิจกรรม
นันทนาการทัศนศึกษาดูงานและการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้อำนวยการสำนักการศึกษาควบคุมการปฏิบัติงาน
7. กองสวัสดิการ...
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7. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชนการพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้คำปรึกษา
แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคมควบคุมการปฏิบัติงาน
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีเอกสาร
การเบิกจ่ายเอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชีงานตรวจสอบพัสดุและ
การเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมายมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควบคุมและปฏิบัติงาน
9. กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ
ขอเลขที่บ้าน การเจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ งานการเพิ่มชื่อและ
รายการบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และ (ท.ร.13) การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร การคัดรับรองสำเนาทะเบียนบ้านราษฎร งานการเลือกตั้ง งานสอบสวนด้านทะเบียนราษฎร งานด้านบัตรประจำตัว
ประชาชน กรณีมีบัตรครั้งแรก กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีได้กลับคืนสัญชาติไทย กรณีพ้นสภาพ
ได้รับการยกเว้น กรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น กรณีขอมีบัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย งานสอบสวน
ด้านบัตรประจำตัวประชาชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายมีผู้อำนวยกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชนควบคุมและปฏิบัติงาน
10. กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ฟื้นฟูบำรุงรักษาวัฒนธรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักในคุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทยส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการการจัดกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการดำเนิ นงานและการพัฒนาด้านกีฬานันทนาการ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว และกีฬา เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
11. กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ในการปรับข้อมูลและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้
ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ป้าย การประกอบกิจการค้าประเภท
ต่าง ๆ และบันทึกพัฒนาข้อมูลในระบบสารสนเทศพร้อมให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

12. แขวงท่าทราย...
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12. แขวงท่าทราย มีหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานโดยให้มีงานสำนักงานแขวง ฝ่ายการคลัง งานสาธารณสุขอยู่ในแขวงหรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วน
งานอื่น ๆ ที่จำเป็นมาปฏิบัติหน้าที่แขวงนั้นรวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายมีหัว หน้า
แขวงท่าทรายควบคุมการปฏิบัติงาน
13. แขวงสวนใหญ่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่
ของหน่วยงาน โดยให้มีงานสำนักงานแขวง งานคลัง งานสาธารณสุข อยู่ในแขวง หรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วน
งานอื่น ๆ ที่จำเป็นมาปฏิบัติหน้าที่แขวงนั้น รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานด้านอัตรากำลังของเทศบาลนครนนทบุรี
อัต รากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้า งประจำ และพนักงานจ้า ง เทศบาลนครนนทบุรี
ปัจจุบันเทศบาลนครนนทบุรี มีบุคลากรปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 1,947 คน แยกประเภทได้ดังต่อไปนี้
1. พนักงานเทศบาล 378 คน
2. พนักงานครูเทศบาล 189 คน
3. ลูกจ้างประจำ 44 คน
4. ลูกจ้างประจำ สำนักการศึกษา 3 คน (ภารโรง)
5. พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
- ภารกิจ 29 คน
- ทั่วไป 4 คน
6. พนักงานจ้าง 1,300 คน
- ภารกิจ 733 คน
- ทั่วไป 567 คน
ข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 จากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

บทที่ 2...

บทที่ 2
สรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
และประเภทพนักงาน ดังข้อที่ 1.1-1.4
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามเพศ
ตารางที่ 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามเพศ

ข้อมูลสถานภาพทั่วไป (เพศ)

จำนวน (คน)

ค่าร้อยละ

เพศชาย

211

40.58

เพศหญิง

309

59.42

520

100

รวม

เพศชาย, 211,
40.58%
เพศหญิง , 309,
59.42%

เพศชาย

เพศหญิง

กราฟที่ 1.1 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามเพศ

จากตารางที่ 1.1 และกราฟที่ 1.1 แสดงข้อมูล สถานภาพทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสำรวจ
จำแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่ว นมากเป็น เพศหญิง จำนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 59.42
และเป็นเพศชาย จำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 40.58

1.2 ข้อมูล...

-21.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามอายุ
ตารางที่ 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามอายุ

ข้อมูลสถานภาพทั่วไป (อายุ)

จำนวน (คน)

ค่าร้อยละ

อายุ 18–30 ปี

105

20.19

อายุ 31-40 ปี

217

41.73

อายุ 41-50 ปี

168

32.31

อายุ 51 ปีขึ้นไป

30

5.77

520

100

รวม

อายุ
18-30 ปี, 105,
20.19%

50 ปีขึ้นไป, 30, 5.77%

41-50 ปี, 168,
32.31%
31-40 ปี, 217,
41.73%

18-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

50 ปีขึ้นไป

กราฟที่ 1.2 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามอายุ

จากตารางที่ 1.2 และกราฟที่ 1.2 แสดงข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนก
ตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 217คน คิดเป็นร้อยละ 41.73 ถัดมาคือ
ผู้มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 32.31 อายุ 18-30 ปี จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 20.19
และอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 5.77

1.3 ข้อมูล...

-31.3 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 1.3 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษา

ข้อมูลสถานภาพทั่วไป
(ระดับการศึกษา)
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จำนวน (คน)

ค่าร้อยละ

30
123
306
61

5.77
23.65
58.85
11.73

520

100.00

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา, 30,
5.77%

ปริญญาโท, 61,
11.73%

ปวช./ปวส., 123,
23.65%
ปริญญาตรี, 306,
58.85%

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

กราฟที่ 1.3 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษา

จากตารางที่ 1.3 และกราฟที่ 1.3 แสดงข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 306 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.85 รองลงมาคือผู้จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 23.65 ระดับ
ปริญญาโท จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 11.73 และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 5.77

1.4 ข้อมูล...

-41.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามประเภทพนักงาน
ตารางที่ 1.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามประเภทพนักงาน

ข้อมูลสถานภาพทั่วไป
(ประเภทพนักงาน)

จำนวน (คน)

ค่าร้อยละ

พนักงานเทศบาล

200

38.46

พนักงานครูเทศบาล

14

2.69

ลูกจ้างประจำ

13

2.50

พนักงานจ้าง

293

56.35

520

100.00

รวม

ประเภทพนักงาน
พนักงานเทศบาล,
200, 38.46%

พนักงานจ้าง, 293,
56.35%
พนักงานครูเทศบาล,
14, 2.69%
ลูกจ้างประจา, 13,
2.50%
พนักงานเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้าง

กราฟที่ 1.4 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามประเภทพนักงาน

จากตารางที่ 1.4 และกราฟที่ 1.4 แสดงข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตาม
ประเภทพนักงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็น พนักงานจ้าง จำนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 56.35
รองลงมาเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 เป็นพนักงานครูเทศบาล จำนวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.69 และเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50
1.5 ข้อมูล...

-51.5 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามสำนัก/กองที่สังกัด
ตารางที่ 1.5 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามสำนัก/กองที่สังกัด

ข้อมูลสถานภาพทั่วไป (แยกตาม สำนัก/กอง)
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการคลัง
สำนักการช่าง
สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
สำนักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
กองสารสนเทศภาษี และทรัพย์สิน
แขวงท่าทราย
โรงเรียน นว. 1-6
รวม

จำนวน (คน)
99
48
37
101
37
46
27
2
40
30
15
18
20
520

ค่าร้อยละ
19.04
9.23
7.12
19.42
7.12
8.85
5.19
0.38
7.69
5.77
2.88
3.46
3.85
100.00

สำนัก/กอง ที่สังกัด
สานักปลัดเทศบาล
สานักการคลัง
48
สานักการช่าง
37
สานักการสาธารณสุข…
กองวิชาการและ…
37
สานักการศึกษา
46
กองสวัสดิการสังคม
27
หน่วยงานตรวจสอบ… 2
กองทะเบียนราษฎร…
40
กองส่งเสริมวัฒนธรรม…
30
กองสารสนเทศภาษี…
15
แขวงท่าทราย
18
โรงเรียน นว.1-6
20

99

101

จากตารางที่ 1.5...

-6กราฟที่ 1.5 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามสำนัก/กองทีส่ ังกัด

จากตารางที่ 1.5 และกราฟที่ 1.5 แสดงข้อมูล สถานภาพทั ่ว ไปของผู้ต อบแบบสำรวจ
จำแนกตามสำนัก/กองที่สังกัดโดยเรียงจากมากไปน้อย ตามลำดับ
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 19.42
- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 19.04
- สำนักการคลัง จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 9.23
- สำนักการศึกษา จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 8.85
- กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69
- สำนักการช่าง จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 7.12
- กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 7.12
- กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา จำนวน 30 คิดเป็นร้อยละ 5.77
- กองสวัสดิการสังคม จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19
- โรงเรียน นว. 1-6 จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85
- แขวงท่าทราย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.46
- กองสารสนเทศภาษี และทรัพย์สิน จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.38

ตอนที่ 2...

-7ตอนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรมและการศึกษา
หมายเหตุ : ข้อ 2.1-2.6 เป็นคำถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้หลายตัวเลือกในหนึ่งข้อ
2.1 หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 2.1 หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน

ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
การเขียนหนังสือราชการ
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
การจัดทำแผนงบประมาณ โครงการ และเบิกจ่าย
พรบ. และกฎหมายพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเขียนรายงานและสรุปรายงาน
การติดตามและประเมินผล
อื่น ๆ

จำนวน (คะแนน)
216
190
175
222
105
85
8

ค่าร้อยละ (จากทั้งหมด 520 คน)
41.54
36.54
33.65
42.69
20.19
16.35
1.54

หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
250
200
150
100
50
0

กราฟที่ 2.1 หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน

จากตารางที่ 2.1 และกราฟที่ 2.1 แสดงหลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานที่ผู้ตอบแบบสำรวจ
ความต้องการฝึกอบรม โดยเรียงจากมากไปน้อยตามลำดับ
- พ.ร.บ. และกฎหมายพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 222 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.69
- การเขียนหนังสือราชการ จำนวน 216 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.54
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน จำนวน 190 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.54
- การจัดทำแผนงบประมาณ โครงการ และเบิกจ่าย จำนวน 175 คะแนนคิด เป็นร้อยละ 33.65
- การเขียนรายงานและสรุปรายงาน จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 20.19
- การติดตามและประเมินผล จำนวน 85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 16.35
- อื่น ๆ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54
2.2 หลักสูตร...

-82.2 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
ตารางที่ 2.2 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง

ความรู้และทักษะเฉพาะของงาน

จำนวน (คะแนน)

ค่าร้อยละ (จากทั้งหมด 520 คน)

พรบ. และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง

245

47.12

หลักสูตรเฉพาะตำแหน่งของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

263

50.58

ทักษะทางวิชาชีพ/โปรแกรมตามสายงาน

189

36.35

หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
300
200

100
0

กราฟที่ 2.2 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง

จากตารางที ่ 2.2 และกราฟที ่ 2.2 แสดงหลั ก สู ต รความรู ้ แ ละทั ก ษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตำแหน่งที่ผู้ตอบแบบสำรวจต้องการฝึกอบรม โดยเรียงจากมากไปน้อยตามลำดับ
- หลั ก สู ต รเฉพาะตำแหน่ ง ของสถาบั นพั ฒ นาบุ ค ลากรท้อ งถิ ่ น ฯ จำนวน 263 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 50.58
- พรบ. และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จำนวน 245 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.12
- ทักษะทางวิชาชีพ/โปรแกรมตามสายงาน จำนวน 189 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.35

2.3 หลักสูตร...

-92.3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
ตารางที่ 2.3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ

การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
ภาวะผู้นำ
การบริหารความเสี่ยง
การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ
การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
การจัดการเชิงกลยุทธ์
นักบริหาร (ระดับต้น/กลาง/สูง) มืออาชีพ
อื่น ๆ

จำนวน (คะแนน)
149
149
304
205
91
39
4

ค่าร้อยละ (จากทั้งหมด 520 คน)
28.65
28.65
58.46
39.42
17.50
7.50
0.77

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
350
300
250

200
150
100
50
0

กราฟที่ 2.3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ

จากตารางที่ 2.3 และกราฟที่ 2.3 แสดงหลักสูตรการบริหารการจัดการที่ผู้ตอบแบบสำรวจ
ความต้องการฝึกอบรม โดยเรียงจากมากไปน้อยตามลำดับ
- การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ จำนวน 304 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.46
- การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร จำนวน 205 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 39.42
- ภาวะผู้นำ จำนวน 149 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.65
- การบริหารความเสี่ยง จำนวน 149 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.65
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ จำนวน 91คะแนน คิดเป็นร้อยละ 17.50
- นักบริหาร (ระดับต้น/กลาง/สูง) มืออาชีพ จำนวน 39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.50
- อื่น ๆ จำนวน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.77
2.4 หลักสูตร...

- 10 2.4 หลักสูตรการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
ตารางที่ 2.4 หลักสูตรการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

จำนวน (คะแนน) ค่าร้อยละ (จากทั้งหมด 520 คน)

การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ

260

50.00

เทคนิคการพูด การสื่อสาร และการประสานงาน

268

51.54

การสร้างทักษะการนำเสนอ

155

29.81

การพัฒนาบุคลิกภาพ

174

33.46

การพูดในที่สาธารณะ

121

23.27

1

0.19

อื่น ๆ

หลักสูตรการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
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0

กราฟที่ 2.4 หลักสูตรการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

จากตารางที่ 2.4 และกราฟที่ 2.4 แสดงหลักสูตรการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่ผู้ตอบแบบสำรวจ
ต้องการฝึกอบรม โดยเรียงจากมากไปน้อยตามลำดับ
- เทคนิคการพูด การสื่อสาร และการประสานงาน จำนวน 268 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51.54
- การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ จำนวน 260 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50.00
- การพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน 174 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.46
- การสร้างทักษะการนำเสนอ จำนวน 155 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 29.81
- การพูดในที่สาธารณะ จำนวน 121 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.27
- อื่น ๆ จำนวน 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.19
2.5 หลักสูตร...

- 11 2.5 หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตารางที่ 2.5 หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

จำนวน
(คะแนน)

ค่าร้อยละ
(จากทั้งหมด 520 คน)

ภาษาอังกฤษ

437

84.04

ภาษาอื่น ๆ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน เกาหลี พม่า ลาว กัมพูชา

83

15.96

การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
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0

กราฟที่ 2.5 หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

จากตารางที่ 2.5 และกราฟที่ 2.5 แสดงหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่ผู้ตอบแบบ
สำรวจความต้องการฝึกอบรม โดยเรียงจากมากไปน้อยตามลำดับ
- ภาษาอังกฤษ จำนวน 437 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.04 โดยส่วนใหญ่ต้องการอบรม
ทักษะด้านการพูด ฟัง เขียน อ่าน ตามลำดับ
- ภาษาอื่น ๆ เช่น ฝรั่งเศส สเปน เกาหลี พม่า ลาว กัมพูชา จำนวน 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15.96

2.6 หลักสูตร...

- 12 2.6 หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตารางที่ 2.6 หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การส่งเสริมคุณธรรมฯ

จำนวน (คะแนน)

ค่าร้อยละ (จากทั้งหมด 520 คน)

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

171

32.88

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

337

64.81

การรักษาระเบียบของพนักงาน

172

33.08

หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
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กราฟที่ 2.6 หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

จากตารางที ่ 2.6 และกราฟที ่ 2.6 แสดงหลักสูตรการส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริยธรรม ที่ผ ู้ ตอบ
แบบสำรวจต้องการฝึกอบรม โดยเรียงจากมากไปน้อยตามลำดับ
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 337 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.81
- การรักษาระเบียบของพนักงาน จำนวน 172 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.08
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 171 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 32.88

2.7 ช่วงเวลา...

- 13 2.7 ช่วงเวลาที่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม
ตารางที่ 2.7 ช่วงเวลาที่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม

ช่วงเวลาที่สะดวกเข้ารับ
การฝึกอบรม

จำนวน (คะแนน)

ค่าร้อยละ (จากทั้งหมด 520 คน)

จันทร์-ศุกร์

436

83.85

เสาร์-อาทิตย์

51

9.81

จันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน)

33

6.35

520

100.00

รวม

ช่วงเวลาที่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม
ทุกวัน, 33, 6.35%

เสาร์-อาทิตย์, 51,
9.81%
จันทร์-ศุกร์, 436,
83.85%

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

ทุกวัน

กราฟที่ 2.7 ช่วงเวลาที่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรม

จากตารางที่ 2.7 และกราฟที่ 2.7 แสดงช่ว งเวลาที่ ผ ู้ตอบแบบสำรวจสะดวกเข้ารับการ
ฝึกอบรม พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรมในจันทร์-ศุกร์ จำนวน 436 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.85 รองลงมาคือวัน เสาร์-อาทิตย์ จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 9.81 และจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน)
จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35

2.8 จำนวนวัน...

- 14 2.8 จำนวนวันที่เหมาะสมในการฝึกอบรมสะดวกเข้ารับการฝึกอบรม
ตารางที่ 2.8 จำนวนวันที่เหมาะสมในการฝึกอบรม

จำนวนวันที่เหมาะสม
ในการฝึกอบรม

จำนวน (คะแนน)

ค่าร้อยละ (จากทั้งหมด 520 คน)

1 วัน

212

40.77

2 วัน

233

44.81

3 วัน

75

14.42

รวม

520

100.00

จำนวนวันที่เหมาะสมในการฝึกอบรม
3 วัน, 114,
19.83%

1 วัน, 240, 41.74%

2 วัน, 221,
38.43%

1 วัน

2 วัน

3 วัน

กราฟที่ 2.8 จำนวนวันที่เหมาะสมในการฝึกอบรม

จากตารางที่ 2.8 และกราฟที่ 2.8 แสดงจำนวนวันที่เหมาะสมในการฝึกอบรมที่ ผู้ตอบแบบ
สำรวจสะดวกเข้ารับการฝึกอบรม โดยเรียงจากมากไปน้อยตามลำดับ
- 2 วัน จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 44.81
- 1 วัน จำนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 40.77
- 3 วัน จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 14.42
2.9 ความประสงค์...

- 15 2.9 ความประสงค์ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ตารางที่ 2.10 ความประสงค์ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

ระดับการศึกษา
ที่ประสงค์ศึกษาต่อ
ปวช.
ปวส. / อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ตอบ/ไม่ประสงค์ศึกษาต่อ
รวม

จำนวน (คน)

ค่าร้อยละ

6
22
77
157
17
241
520

1.15
4.23
14.81
30.19
3.27
46.35
100.00

ความประสงค์ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
250

200
150
100
50
0

กราฟที่ 2.10 ความประสงค์ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

จากตารางที่ 2.10 และกราฟที่ 2.10 แสดงระดับการศึกษาที่ผู้ตอบแบบสำรวจประสงค์จะ
ศึกษาต่อ โดยเรียงจากมากไปน้อยตามลำดับ
- ไม่ตอบ/ไม่ประสงค์ศึกษาต่อ จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 46.35
- ระดับปริญญาโท จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 30.19
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81
- ระดับปวส. / อนุปริญญา จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23
- ระดับปริญญาเอก จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.27
- ระดับปวช. จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15
ตัวอย่าง...
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ตัวอย่างสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ
- นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การจัดการ
- การตลาด
- สาธารณสุขศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์
- จิตวิทยา
- คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา
- พัฒนาชุมชน
- ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี
- บริหารการศึกษา

2.10. สิ่งที่คาดหวังจากการฝึกอบรม
- ได้รับความรู้ มีทักษะเพิ่มขึ้น สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อองค์กรได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
- ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ใช้ในการทำงานเพื่อให้มีการพัฒนาใน
งานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
- มีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- มีความรู้ในการทำงานและเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น
- สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงาน
- สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและองค์กรได้
- นำไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
- เนื้อหาวิชาที่สอน สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
- นำมาพัฒนาเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น
- สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
- สามารถนำความรู้มาพัฒนาด้านวิชาชีพต่อได้
2.11. ความคิดเห็น...
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2.11. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค
- ควรมีการจัดฝึกอบรบความรู้ในการปฏิบัติงานและทักษะที่จำเป็นสำหรับงานให้งานแก่
เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำงานใหม่ อาจจะจัดให้มีการอบรมระยะสั้น ๆ 1-2 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใหม่
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานที่จะปฏิบัติและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้งานภายในองค์กรก่อนปฏิบัติงานจริง
- ควรจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระเบียบที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเพื่ อ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- อยากให้เชิญวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้ แนะนำ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นวิทยากรที่ตรงสายในแต่ละสาขาวิชาชีพ
- ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมศักยภาพเน้นตัวบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ทำอยู่นั้น
ให้มีความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
- ควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรต่อไป
- ควรแบ่งการอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อประโยชน์และการอบรมมีประสิทธิภาพ
- การจัดอบรมควรจัดเนื้อหาที่ชัดเจนแบบเข้มข้นเพื่อประโยชน์ในการอบรม
- การฝึกอบรมควรมีทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ
- ควรกำหนดการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับห้วงเวลาการปฏิบัติงาน
- ควรจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานจัดอบรมเอง
- ควรจัดอบรมในวันธรรมดา (วันจันทร์-ศุกร์)
- จัดจำนวนวันให้เหมาะสมกับการฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อ
- อยากให้พัฒนาความรู้ด้านงานที่ปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
- อยากให้เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมากกกว่านั่งฟังบรรยาย
- ควรเพิ่มการอบรม สื่อ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
- ควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่หลากหลาย
- ควรจัดอบรมในเวลาราชการ เพราะอยากหยุดพักผ่อนเพื่อดูแลตนเองและครอบครัว
- อยากให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่าวิชาการ
- อยากให้จัดไปดูงานพร้อมกันทั้งสำนัก/กอง
- จัดอบรมให้ตรงกับสายงาน
- ควรมีการประเมินผลการฝึกอบรมภายหลังการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 3...
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บทที่ 3
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการฝึกอบรม
ของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี
จากสรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในบทที่ 2 ทำให้ ทราบ
ความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรีในด้านต่าง ๆ เช่น หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน หลักสูตรความรู้และทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรพัฒนาทักษะส่วนบุคคล หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เป็นต้น
ในบทนี้จะวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความจำเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งจะแยกออกจาก
ความต้องการฝึกอบรมอย่างชัดเจน ทำให้สามารถนำมากำหนดแผนในการจัดฝึกอบรมได้ตามลำดับ
ความสำคัญ ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เป็นการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถทั่วไปบุคลากรทุกหน่วยงานจะต้องนำไปใช้
ในการปฏิบัติงาน เช่น การเขียนหนังสือราชการ ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การจัดทำแผน
งบประมาณ โครงการ และเบิกจ่าย พรบ. และกฎหมายพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานและสรุป
รายงาน การติดตามและประเมินผล เป็นต้น
โดยผลสำรวจอธิบ ายแล้ว ในบทที่ 2 และเมื่อพิจารณาจากผลการสำรวจถึงความจำเป็น
เร่งด่วนที่บุคลากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 520 คน อยากให้แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมนั้น
สามารถจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับแรก ดังนี้

1.1 พรบ. และกฎหมายพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 154 คน)
1.2 การจัดทำแผนงบประมาณ โครงการ และเบิกจ่าย (จำนวน 125 คน)
1.3 การเขียนหนังสือราชการ (จำนวน 111 คน)
2. หลักสูตร...

- 19 2. หลักสูต รความรู้แ ละทั กษะที่จำเป็น ประจำสายงาน เป็นการสำรวจความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น
แยกตามแต่ละตำแหน่ง แต่ละสายงาน เช่น พรบ. และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเฉพาะ
ตำแหน่ง หลักสูตรเฉพาะตำแหน่งของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทักษะ
ทางวิชาชีพ/โปรแกรมตามสายงาน เป็นต้น
โดยผลสำรวจอธิบ ายแล้ว ในบทที่ 2 และเมื่อพิจารณาจากผลการสำรวจถึงความจำเป็น
เร่งด่วนที่บุคลากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 520 คน อยากให้แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมนั้น
สามารถจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับแรก ดังนี้

2.1 หลักสูตรเฉพาะตำแหน่งของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ (จำนวน 211 คน)
2.2 พรบ. และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง (จำนวน 186 คน)
2.3 ทักษะทางวิชาชีพ/โปรแกรมตามสายงาน (จำนวน 119 คน)
3. หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ เช่น ภาวะผู้นำ การบริหารความเสี่ยง
การสร้ า งและพั ฒ นาที ม งานสู ่ ค วามสำเร็ จ การถ่ า ยทอดความรู ้ ภ ายในองค์ ก ร การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์
และนักบริหาร (ระดับต้น/กลาง/สูง) มืออาชีพ
โดยผลสำรวจอธิบ ายแล้ว ในบทที่ 2 และเมื่อพิจารณาจากผลการสำรวจถึงความจำเป็น
เร่งด่วนที่บุคลากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 520 คน อยากให้แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมนั้น
สามารถจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับแรก ดังนี้

3.1 การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ (จำนวน 213 คน)
3.2 การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร (จำนวน 115 คน)
3.3 การบริหารความเสี่ยง (จำนวน 81 คน)
4. หลักสูตร...

- 20 4. หลักสูตรพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เช่น การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ เทคนิคการพูด
การสื่อสารและการประสานงาน การสร้างทักษะการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดในที่สาธารณะ
โดยผลสำรวจอธิบายแล้วในบทที่ 2 และเมื่อพิจารณาจากผลการสำรวจถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่บุคลากร
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 520 คน อยากให้แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมนั้น สามารถจัดลำดับ
ความจำเป็นเร่งด่วนจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับแรก ดังนี้

4.1 เทคนิคการพูด การสื่อสารและการประสานงาน (จำนวน 177 คน)
4.2 การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (จำนวน 168 คน)
4.3 การพัฒนาบุคลิกภาพ (จำนวน 75 คน)

5. หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 437 คน
จากทั้งหมด 520 คน อยากให้แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรม เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ทั้ง การฝึกพูด อ่าน เขียน

6. หลักสูตร...

- 21 6. หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผลสำรวจอธิบายแล้วในบทที่ 2 เมื่อพิจารณา
จากผลการสำรวจถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่บุคลากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 520 คน อยากให้
แก้ปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมนั้น สามารถจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับแรก ดังนี้

6.1 การป้องกันการทุจริตและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (จำนวน 337 คน)
6.2 การรักษาวินัยของพนักงาน (จำนวน 172 คน)
6.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จำนวน 171 คน)

การวิเคราะห์...
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การวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี
การวิเคราะห์สภาวพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
สำหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนด จุดแข็ง และจุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการทำงานขององค์กร
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการทำงานในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis
มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้

1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
เป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการ
ผลิต จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจ จัย
ภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีใน
การแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
O มาจาก Opportunities หมายถึ ง โอกาส เป็ น ผลจากการที ่ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหาร
ที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งการบริหารจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
การวิเคราะห์...
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การวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง
Strengths

-มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และการส่งบุคลกรเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-มีการกำหนดงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจนในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
-มีความพร้อมด้านสถานที่ห้องประชุมที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร
-มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้
อย่างเหมาะสม
-ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
-มีการเรียนรู้ร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม มีความผูกพันและมีความสามัคคี
-มีผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นช่วยกำกับดูแล ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน
-มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อพัฒนาบุคลากร เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย เป็นต้น

จุดอ่อน
-การพัฒนาบุคลากรยังดำเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกสายงาน
Weaknesses -บุคลากรยังมีข้อจำกัดด้านการใช้ IT ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ค่อนข้างน้อย
-ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ปัจจัย
ภายนอก

โอกาส
-นโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเอง และให้ความสำคัญกับการพัฒนา
Opportunities ทรัพยากรมนุษย์
-หน่วยงานภายนอกได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายหลักสูตร
-มีเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคลกับหน่วยงานภายนอก
อุปสรรค
Threats

-การดำเนินการพัฒนาบุคลากรบางครั้งยังไม่ได้รับความร่ว มมือจากบุคลากร
เท่าที่ควร เช่น การจัดทำรายงานผลการเข้าฝึกอบรม หรือการติดตามประเมินผล
ภายหลังการฝึกอบรมไปแล้ว 3-6 เดือน เป็นต้น
-ผลกระทบจากปัญหาโรคอุบัติใหม่

เทศบัญญัต.ิ ..
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากสรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในหลักสูตรด้านต่าง ๆ
เช่น หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน หลักสูตรความรู้และทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน หลักสูตร
พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรพัฒนาทักษะส่วนบุคคล หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
และหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น รวมถึงได้จัดลำดับความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรีเพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนคร
นนทบุรี ได้กำหนดงบประมาณเพื่อใช้สำหรับพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 2,500,000 บาท
2. โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม จำนวน 3,000,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน
1,000,000 บาท
4. โครงการสร้างสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎหมายสำคัญต่าง ๆ ในการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล จำนวน 500,000 บาท
5. โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชน จำนวน
11,800 บาท
1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 2,500,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น สำหรับ
ผู้เข้าอบรมได้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงองค์กร การพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน มีความยืดหยุ่น
เน้นความคล่องตัวในการทำงานและผลลัพธ์ที่ได้เป็นสำคัญ ให้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในแต่ละส่วนราชการ
สร้างบรรยากาศของการทำงานมีความเป็นกันเอง เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของตนเองและผู้อื่น มีการสื่อสาร
ที่ชัดเจนเหมาะสม มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการ...

- 25 3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องการและต่อต้านการทุจริตคอร์ร ั ปชัน
จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีเห็นถึงความสำคัญ
ในเรื่องคุณะรรมจริยธรรม การป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการสร้างสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎหมายสำคัญต่าง ๆ ในการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล จำนวน 500,000 บาท เพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และเป็นแนวทางสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชน
จำนวน 11,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่นและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยแก้ปัญหา
ความทุกข์ยากให้กับประชาชน ให้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

แผน...
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แผนการฝึกอบรม เทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักสูตรการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน
ปี 2563
(คน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี 2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(งบประมาณ 2,500,000 บาท)
- หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ทุกส่วนราชการ 120

- หลักสูตร เทคนิคการพูด การสื่อสารและการประสานงาน

ทุกส่วนราชการ

120

- หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ

ทุกส่วนราชการ

120

- หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ

ทุกส่วนราชการ

120

- หลักสูตร การถ่ายทอดความรูภ้ ายในองค์กร

ทุกส่วนราชการ

120

2. โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
- หลักสูตร การสร้างและพัฒนาทีมงาน
สู่ความสำเร็จ และการศึกษาดูงาน
จำนวน 5 รุ่น

ทุกส่วนราชการ

รุ่นละ
150

ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร
สำนักปลัดฯ

ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร
สำนักปลัดฯ
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แผนการฝึกอบรม เทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักสูตรการฝึกอบรม
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
- หลักสูตร การป้องกันการทุจริตและการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- หลักสูตร การรักษาวินยั ของพนักงาน
4. โครงการสร้างสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และกฎหมายสำคัญต่าง ๆ ในการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล (งบประมาณ 500,000 บาท)
- หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารและ
สภาเทศบาล
- หลักสูตร การยื่นทรัพย์สินของผูบ้ ริหารและสภาเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน
ปี 2563
(คน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ทุกส่วนราชการ

120

ทุกส่วนราชการ

120

- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
เทศบาล
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
เทศบาล

80

5. . โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชน (งบประมาณ 11,800 บาท)
- โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ทุกส่วนราชการ
การปฏิบัตจิ นเป็นวิถีชุมชน

80

80

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี 2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร
สำนักปลัดฯ

ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร
สำนักปลัดฯ

ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร
สำนักปลัดฯ
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บทที่ 4
การติดตามประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสม
ได้กับกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนในระดับต่าง ๆ รวมถึงนำข้อมูลจากผลการสำรวจความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากรมาดำเนิน การจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการส่งบุคลากรไปเข้ารับ การ
ฝึกอบรมกั บ หน่ว ยงานที่ เ กี ่ย วข้ อ ง เพื่อให้ก ารพัฒ นาบุ คลากรนั ้น มี ความเหมาะสม เกิดความต่ อเนื ่ อ ง
และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กรมากที่สุด
การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร จะต้องมีการดำเนินการ ดังนี้
1. นำผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรมาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำ
แผนการฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มีการดำเนินโครงการฝึกอบรมตามผลสำรวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรม
3. มีการสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเสนอผู้บริหารทราบ
4. บุคลากรที่เดินทางไปราชการเพื่อเข้ ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลัง
จากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วจะต้องจัดสำรายสรุปความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอผู้บริหารทราบ
ภายใน 7 วัน
5. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล ต้องจัดทำรายงานสรุปผล
การดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรเสนอผู้บริหารทราบ
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ภาคผนวก
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.บันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ที่ สป.52001/383 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
3. ข้อมูลในระบบแบบสำรวจออนไลน์
4. ตัวอย่างแบบสำรวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรม
5. แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 (ด้านที่ 2)
6. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัล
ประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มิติที่ 4)

