๒
สวนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
*********************************
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู ที่มีอยูภายในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี ก าว าด วยหลั กเกณฑแ ละวิ ธี ก ารบริ หารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองส งเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปน บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่
มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริห ารราชการตามพระราชกฤษฎี กานี้ จ ะตองเปลี่ย นแปลง
ทั ศนคติ เดิม เสีย ใหม จากการที่ยึ ดแนวความคิดวาต องปฏิบัติงานตามระเบี ยบแบบแผนที่ ว างไว ตั้งแต อ ดี ต
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับ นี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการต องมีการพัฒ นาความรูเพื่อให มี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข า ราชการ เพื่ อ ให ข า ราชการทุ ก คนเป น ผู มี ค วามรู ความสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม ต ลอดเวลา มี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา

๓
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
การบริหารงานบุ คคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๔ กิ จการอัน เกี่ ย วกั บการ
บริหารงานบุคคล สวนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ขอ ๒๙๙ ใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูน ความรู ทั กษะ
ทัศนคติที่ดี คูณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
และใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา ๓ ป ตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงาน
เทศบาล
ข อ ๓๐๐ ในการจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ให เทศบาลแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบดวย
๑) นายกเทศมนตรี
เปนประธานกรรมการ
๒) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
๓) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง
และหัวหนาสวนราชการอื่น
เปนกรรมการ
๔) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓๐๑ แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย
๑) หลักการและเหตุผล
๒) เปาหมายการพัฒนา
๓) หลักสูตรการพัฒนา
๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
๕) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
๖) การติดตามและประเมินผล
ขอ ๓๐๓ เปาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลทุกตําแหนง โดยกําหนดให
พนั กงานเทศบาลต องไดรับ การพั ฒ นาทุ กตํา แหน งภายในรอบระยะเวลา ๓ ป ของแผนการพั ฒ นาพนั กงาน
เทศบาล
ขอ ๓๐๔ หลักสูตรการพัฒนา สําหรับพนักงานเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับการ
พัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
ข อ ๓๐๕ วิ ธี ก ารพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ให เทศบาลดํ า เนิ น การเอง หรื อ อาจ
มอบหมายสํานักงาน ก.ท. สํานักงาน ก.ท.จ. หรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.ท.
สํานักงาน ก.ท.จ. สวนราชการ หรือหนวยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความ
จําเปน ความเหมาะสม ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝกอบรม
(๓) การศึกษา หรือดูงาน

๔
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(๕) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลั กเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังกลาวขางต น
เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ป ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
แผนอัตรากําลัง ๓ ป (ป๒๕๖4 – ๒๕๖6) โดยใหครอบคลุมถึงผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
๑.๔ การวิเคราะหบุคลากร
การวิเคราะหบุคลากร (Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการ
วิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไว เพื่อใหการอาน
ผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน
ตอเหตุการณ
มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทันสมัยอยูเสมอ
มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนรวมมือพัฒนา เทศบาลดี
๒. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขตเทศบาล ทําให
รูสภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี
๔. บุคลากรมีความรูระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.

จุดออน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค
สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและ
เจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก
ภัยคุกคาม (Threats)
ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความกาวหนาในวงแคบ
บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา
เศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด

๕
การวิเคราะหในระดับองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ
ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดออน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือรน
๒. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี
บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน นิติกร
สาธารณสุข
๕. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไมมี/ไมพอ
๖. สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆสําหรับใชอางอิง
และปฏิบัติมีไมครบถวน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน ๑. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัย
ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เปนไปไดยากมักกระทบกลุมญาติพี่นอง
สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่มี
สารสนเทศ
จํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทํางานได ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล
ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๖
การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร
โครงสรางปจจุบัน

นายกเทศมนตรี

ประเมินผล

หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

สั่งการ/กําหนด
รายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให
เปนไปตามระเบียบ
แลวรายงาน
ทํางานตามคําสั่ง
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเอง
ตามยุทธศาสตรได

๗

การพัฒ นาบุคลากรในโครงสรา งใหมของเทศบาลนครนครราชสีมา จะเปนการพั ฒนาโดยให
ประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพั นธกัน เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
คณะกรรมการทํ า หน า ที่ ว างแผนอัต รากํ าลั ง ในการสรรหา การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง การโอน การย า ย และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง
โดยโครงสรางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมาที่ปรับปรุงใหม ดังนี้
คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากําลัง/สรรหา/ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรี
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ใหความเปนธรรม

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม กํากับดูแล
สนับสนุน
สงเสริม/สนับสนุน
ใหความเปนธรรม ควบคุม
ตรวจสอบ

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา
ทํางานเปนทีม
ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล
“ภายในป ๒๕๖4 – ๒๕๖6 บุ ค ลากรของเทศบาลนครนครราชสี ม า จะมี ค วามรู
ความสามารถ มีทักษะ และมีความชํานาญการในหนาที่ มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และ
ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ ภายใตหลักธรรมาภิบาล”

๘
สวนที่ ๒
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
*********************************
๒.๑ วัตถุประสงค
๑) เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับเทศบาลนครนครราชสีมา
๒) เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมา
๓) เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด
๔) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมาใหมีทักษะ และความรู ในการปฏิบัติงาน
ในดานตางๆ ดังนี้
๑) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒) ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓) ดานการบริหาร
๔) ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕) ดานศีลธรรม คุณธรรม
๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา
๑ ) เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบดวย
๑.๑ คณะผูบริหาร
๑.๒ สภาเทศบาล
๑.๓ พนักงานเทศบาล
๑.๔ ลูกจางประจํา
๑.๕ พนักงานจาง
๒) เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาทุกคนที่ไดเขารับการพัฒนา ในการเพิ่มพูนความรู
ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนํา ความรูที่ได รับ มาใชป ระโยชน ในการปฏิ บัติ งาน
เพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบานเมืองที่ดี

๙

แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงคและเปาหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อใหพนักงานเทศบาล
การพัฒนาดานความรู ความสามารถ และทักษะในการ
ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ ปฏิบัติงาน
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป ๑.สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
และทัศนคติที่ดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร
ดังนี้
- ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
- ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง
- ดานการบริหาร
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มที่ โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให
ศึกษาตอ และสงเสริมใหเพิ่มพูนความรูในการทํางาน
ตลอดเวลา
๓.สนับสนุนใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาส
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิธีการ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- ใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6

ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

หมายเหตุ

๑๐
วัตถุประสงคและเปาหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อใหพนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม
ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา ๑.สงเสริมจริยธรรมเพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง มี
ภายในระยะเวลา ๓ ป
คุณภาพ มีความรู มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม
๒.การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข วางตัวเปนการทางการเมือง

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6

ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

หมายเหตุ

๑๑

วัตถุประสงคและเปาหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อใหพนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาดานอื่น ๆ
ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา ๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
ภายในระยะเวลา ๓ ป
การปฏิบัติงาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว
๒. ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน
๓. สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6 ตามเทศบัญญัติ
หนวยงานอื่นโดยวิธกี าร ดังนี้
เทศบาลนคร
- ปฐมนิเทศ
นครราชสีมา
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
และสถานที่บริการประชาชน

หมายเหตุ

๑๒
มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
๑. มีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) สําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เปนประจําทุกป
๒. จัดใหมีการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในเทศบาล
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัด
กิจกรรมพัฒนา ที่หนวยงานตางๆ เปนเจาภาพ การพบปะสังสรรค เปนตน
มาตรการดําเนินการทางวินัย
๑. มอบอํ านาจให ผู บั ง คับ บั ญ ชาชั้ น ตน พิ จารณาโทษแก บุ ค ลากรในสั งกั ดที่ ก ระทํ าผิ ดวินั ย
ไมรายแรงไดในขั้นวากลาวตักเตือน แลวรายงานใหปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง
ยกเวนการกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจ ริต หรือมี พฤติกรรมเรียกรอ งผลประโยชนจ ากประชาชนที่ นอกเหนื อจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกําหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่ จนเป น เหตุ ใหเกิด ความเสี ย หายกั บ ประชาชนหรือ
เทศบาล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง
สวนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
*********************************
๓ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖4 – ๒๕๖6)
เทศบาลนครนครราชสีม า กํ า หนดหลั ก สูต รการพั ฒ นา โดยกํ า หนดให พ นั ก งานเทศบาลในแต ล ะ
ตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน)
๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๙ ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผนดิน

๑๓
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน เปนตน
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๔. หลักสูตรดานการบริหาร
๕. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
๖. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๘. การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๙. พัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม
๑๑. มนุษยสัมพันธในองคกร
๑๒. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม เชน
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรที่สวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน
๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการเดียวกันได
๔. ประเด็นที่ตองพัฒนา
๔.๑ ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอํานาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

๑๔
สวนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
*********************************
วิธีการพัฒนา
วิ ธี ก ารพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจํ า และพนั ก งานจ า ง ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา กําหนดวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามความจําเปนและความเหมาะสม ดังนี้
๑. วิธีการดําเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝกอบรม
๑.๓ การศึกษา หรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา รวมถึงการประชุมประจําเดือนของเทศบาล
ในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การใหคําปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๒. แนวทางการดําเนินการ
ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมาไดกําหนดวิธีการพั ฒนาพนั กงานเทศบาล ลู กจางประจํา
และพนักงานจาง ตามวิธีการพัฒนาตาม ขอ ๑ แลว สําหรับแนวทางในการดําเนินการ เทศบาลนครนครราชสีมา
กําหนดแนวทางในการดําเนินการ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ เทศบาลดําเนินการเอง
๒.๒ สถาบั น พั ฒ นาบุ คลากรทอ งถิ่น กรมส งเสริม การปกครองท อ งถิ่ น เป น ผู ดําเนิ น การ
โดยเทศบาลจัดสงพนักงานเทศบาลเขารับการอบรม
๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ของเทศบาลนครนครราชสีมา เปนผูดําเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา
๓.๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
๓.๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5
๓.๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลนครนครราชสีมา จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู
พื้น ฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรม และจริยธรรม ตามโครงการ
ตางๆ ในสวนที่ ๕

๑๕
แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร

เริ่มตน
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แตงตั้งคณะทํางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
๑.๓ กําหนดประเภทของความจําเปน
๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดํ า เนิ น การ โดยอาจดํ า เนิ น การเอง หรื อ
รวมกับหนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การใหคําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝกอบรม
- การใหทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ
๓. การติดตามและประเมินผล
จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใหทราบถึงความความสําเร็จ
ความรูความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง

๑๖
แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ลักษณะการฝกอบรม/
พัฒนา
ป
ป
ป
สงฝกอบรม
เทศบาล
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6
กับ
ดําเนินการ
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
หนวยงาน
เอง
คน)
คน)
คน)
อื่น

๑
๑
๑
ปงบประมาณที่พัฒนา

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
เทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่
ปลัดเทศบาล ใหมีทักษะ ความรู และ
เกี่ยวของ
ความเขาใจในการบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่
หัวหนาสวนราชการแตละสวน ใหมี
เกี่ยวของ
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น

การดําเนินการ

ปลัด/รองเทศบาล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
หัวหนาสวน แตละสวนไดรับ
การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑



๓ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ หัวหนาสวน แตละสวนไดรับ
การคลังหรือหลักสูตรอื่นที่
หัวหนาสวนราชการแตละสวน ใหมี
การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
เกี่ยวของ
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น

๑

๑

๑



๑๗
ปงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ชาง / นักบริหารงานชาง
สุขาภิบาล หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนาสวนราชการแตละสวน ใหมี
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น
๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่ หัวหนาสวนราชการแตละสวน ใหมี
เกี่ยวของ
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น
๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหาร
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
การศึกษา หรือหลักสูตรอื่นที่ หัวหนาสวนราชการแตละสวน ใหมี
เกี่ยวของ
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น
๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
การประปา หรือหลักสูตรอื่นที่ หัวหนาสวนราชการแตละสวน ใหมี
เกี่ยวของ
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น

การดําเนินการ

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับ
การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ลักษณะการฝกอบรม/
พัฒนา

ป
ป
ป
สงฝกอบรม
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 เทศบาล
กับ
(จํานวน (จํานวน (จํานวน ดําเนินการเอง
หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)

๑
๑
๑

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับ
การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑



หัวหนาสวน แตละสวนไดรับ
การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑



หัวหนาสวน แตละสวนไดรับ
การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑



