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รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
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คำนำ
รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด
เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดทำขึ้นเพื่อ
สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด
เทศบาลเมืองนครนายก ตามโครงการ และภารกิจงานของงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย
ข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองนครนายก ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการบริหารงานบุคคลในอนาคต

ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาลเมืองนครนายก
30 กันยายน 2562
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองนครนายก
1.1 ประชากร (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
− ประชากรชาย
จำนวน 7,681 คน
− ประชากรหญิง
จำนวน 8,433 คน
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 16,114 คน
จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 8,336 ครัวเรือน
1.2 โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม การจราจร
1. ถนน สะพาน
เส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด
• นครนายก – กรุงเทพ ฯ (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) ระยะทาง 137 กิโลเมตร
• นครนายก- กรุงเทพ ฯ (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ระยะทาง 105 กิโลเมตร
• นครนายก-ปราจีนบุรี ระยะทาง 29 กิโลเมตร
• นครนายก-สระบุรี ระยะทาง 57 กิโลเมตร
เส้นทางคมนาคมภายในจังหวัด
• นครนายก – องค์รักษ์ ระยะทาง 21 กิโลเมตร
• นครนายก – ปากพลี ระยะทาง 12 กิโลเมตร นครนายก – คลอง 14 (องค์รักษ์) ระยะทาง
48 กิโลเมตร
• นครนายก – เขาชะโงก ระยะทาง 16 กิโลเมตร
• นครนายก – บ้านนา ระยะทาง 18 กิโลเมตร
• ในเขตเทศบาลมีสะพานลอยคนข้าม 2 แห่ง
2. แม่น้ำ/คลอง ที่ใช้เป็นที่สัญจรทางน้ำ
ในเขตเทศบาลมีแม่น้ำจำนวน 1 สาย ไหลผ่าน คือ แม่น้ำนครนายก มีต้นกำเนิดจาก บริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ ไหลลงสู่ทางตอนใต้อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์ บรรจบกับแม่น้ำบางประกงที่
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีการใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การเกษตรกรรม และเป็นแหล่งน้ำสำหรับ
ผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองนครนายกและ อำเภอปากพลี
3. การจัดการขนส่งมวลชน
ในเขตเทศบาลมีรถโดยสารประจำทางโดยเดินรถรอบตัวเมือง 1 สาย
4. การประปา
1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 5,851 ครัวเรือน
2) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ กระประปาส่วนภูมิภาค
3) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ แม่น้ำนครนายก
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5. ไฟฟ้า
1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 4,159 ครัวเรือน
2) ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 1,121 จุด ครอบคลุมถนน 19 สาย
6. การสื่อสาร
1) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ 5,500 หมายเลข
2) จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ จำนวน 1 ชุมสาย
3) ที่ ท ำการไปรษณี ย์ โทรเลข/ที่ ให้ บ ริก ารด้ านไปรษณี ย์ในพื้ น ที่ จำนวน 1 แห่ ง คื อ ที่ ท ำการ
ไปรษณีย์โทรเลขนครนายก
4) สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ ไม่มี
5) สื่อมวลชนในพื้นที่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มีจำนวน 2 ฉบับ และผู้ให้บริการเคเบิลทีวี 2 ราย
6) ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่ายในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที
7) หน่ ว ยงานที่ มี ข่ ายวิท ยุ สื่ อ สารในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ จั งหวั ด นครนายก สถานี ต ำรวจภู ธ รอำเภอเมื อ ง
นครนายกเทศบาลเมืองนครนายก
7. ลักษณะการใช้ที่ดิน
- พื้นที่เกษตรกรรม ที่ว่าง ประมาณ 11.61 ตารางกิโลเมตร
- ย่านที่พักอาศัย ประมาณ 1.92 ตารางกิโลเมตร
- สถาบันศาสนา ประมาณ 0.13 ตารางกิโลเมตร
- ย่านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ประมาณ 0.08 ตารางกิโลเมตร
- สถานที่ราชการ ประมาณ 1.24 ตารางกิโลเมตร
- ย่านพาณิชยกรรม ประมาณ 1.24 ตารางกิโลเมตร
- สถาบันการศึกษา ประมาณ 0.07 ตารางกิโลเมตร
- สถานที่นันทนาการ ที่โล่ง รวมทั้งพื้นที่ว่างอื่นๆ เพื่อการนันทนาการ ประมาณ 0.03 ตารางกิโลเมตร
เศรษฐกิจ
1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ต่อหัว/ต่อครัวเรือน/มีรายได้ประชากร ประชากรส่วน ใหญ่ประกอบธุรกิจ
การค้า ข้าราชการ พนักงานบริษัท และมีการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่บ้าง
2. การเกษตรกรรม ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาล โดยมากเป็น การทำนาปลูกข้าว
บริเวณรอบนอกมีการทำเกษตรกรรมประเภทอื่นจำนวนน้อย
3. การพาณิชยกรรมและบริการ ในเขตเทศบาลมีธุรกิจการค้าหลายประเภท เช่น ร้านค้า ปลีกร้านค้าส่งร้านตัดผม
ร้านอาหาร ฯลฯ มีสถานธนานุบาล 1 แห่ง ตลาดสด 2 แห่ง ธนาคาร 9 แห่งโรงแรม 3 แห่ง
4. การอุตสาหกรรม เป็นการประกอบอุตสาหกรรมเล็ก ๆ ในครัวเรือภายในเขตเทศบาล ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่
5. การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยมากนักท่องเที่ยว มักจะแวะซื้อสินค้าเพื่อ
เดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
6. การปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลมีการประกอบอาชีพปศุสัตว์เป็นจำนวนน้อย ไม่ถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญ
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สังคม
ชุมชนในเขตเทศบาลมีชุมชน จำนวน 26 แห่ง
ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 12 แห่ง โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ศาลเจ้า 2 แห่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ
- ประเพณี ลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมโดยสังเขป มีกิจกรรมการแสดงและนำกระทงไปลอย
ตามแม่น้ำลำคลองตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง
- ประเพณี ขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือนมกราคม กิจกรรมโดยสังเขป ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร
- ประเพณี สงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน กิจกรรมโดยสังเขป สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แห่นางสงกรานต์
- ประเพณี เข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรมโดยสังเขป ประชาชนร่วมแห่เทียนพรรษาเข้าวัด
การศึกษา
1) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง
2) โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า
3) โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
- การศึกษานอกโรงเรียน หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนและหลักสูตร คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดนครนายก
กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
1) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
2) สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง
3) สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แห่ง
4) สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง
5) สระว่ายน้ำ จำนวน - แห่ง
6) ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
7)สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
8) สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง
สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัด กะทรวงสาธารณสุข รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน
360 เตียง
2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
3) คลินิกเอกชน จำนวน 29 แห่ง
4) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่
- แพทย์ จำนวน 17 คน
- พยาบาล จำนวน 217 คน
- ทันตแพทย์ จำนวน 8 คน

6

- เภสัชกร จำนวน 14 คน
- อสม. 115 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 155 คน
5) ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จำนวนต่อปี) รัฐบาล 190,905 คน ผู้ป่วยใน 20,461
คน ผู้ป่วยนอก 170,444 คน ศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 คน
6) ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ทุกแห่ง 5 อันดับ
แรก คือ
1. โรคระบบทางเดินหายใจ
2. โรคระบบย่อยอาหาร
3. โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
4. โรคระบบไหลเวียนโลหิต
5. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบิลิซิ่ม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ม.ค.-31ธ.ค.) 5 ครัง้
2) ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็น ผู้เสียชีวิต - คน บาดเจ็บ –
คน
3)รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 4 คัน บรรจุน้ำได้ 2,000 ลิตร และ2,500ลิตร และรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2
คัน แยกเป็นบรรจุน้ำได้ 5,000 ลิตรและ 12,500 ลิตร
4) เรือยนตร์ดับเพลิง จำนวน 1 ลำ
5) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 3 เครื่อง
6) พนักงานดับเพลิง จำนวน 38 คน
7) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 12 คน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ภูมิอากาศ
1) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ย 21.5 องศาเซลเซียส
2) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 2,137.3 มิลลิเมตร
- แหล่งน้ำ
แม่น้ำนครนายก
- ขยะ
1) ปริมาณขยะ 30 ตัน/วัน
2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 3 คัน แยกเป็น รถเก็บขยะขนาดความจุ 16 ลบ .เมตร และ รถเก็บขยะ
ขนาดบรรจุ 10 ลบ.เมตร
3) ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 109.27 ลบ.เมตร/วัน
4) ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 109.27 ลบ.เมตร/วัน กำจัดขยะโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
5) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 29 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระ
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- ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 5 กม
- ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน 20 ไร่
- เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก จำนวน 9 ไร่
- คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 18 ปี
6) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
- ท้องถิ่นจัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ. 2519 ราคา 160,000 บาท
ศาสนา
ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกมีผู้นับถือศาสนาพุทธประมาณ ร้อยละ ๙๐วัด ในเขตเทศบาล มีจำนวน ๑๒ แห่ง
คือ
1) วัดอุดมธานี ( พระอารามหลวง )
2) วัดดง
3) วัดใหญ่ทักขิณาราม
4) วัดรังษีโสภณ
5) วัดโพธิ์ไทร
6) วัดศรีเมือง
7) วัดบุญนาครักขิตาราม
8) วัดส้มป่อย
9) วัดอินทราราม
10) วัดโพธินายก
11) วัดวังกระโจม
12) วัดนางหงส์
- ส่วนศาสนาคริสต์มีผู้นับถือประมาณร้อยละ 10 มีโบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง คือ 1)วัดมารดา
พระศาสนจักร และ 2) คริสตจักรแห่งความรัก และศาลเจ้า 3 แห่ง คือ 1) ศาลเจ้าปุนเถ้ากง 2) ศาลเจ้าบ้วนเฮง
ฮก ซิวติ้ว และ 3) ศาลเจ้าเม้งมุ้ยตั๊ว
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
1) วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ประชาชน และข้าราชการ ทุกหน่วยงาน ตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง
2) วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการ ทุกหน่วยงาน ร่วมทำบุญตัก
บาตรและเวียนเทียน
3) วันสงกรานต์ จัดขึ้นในช่วงวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี โดยขบวนแห่นางสงกรานต์ สรงน้ำพระ และจัดพิธี
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
4) วันฉัตรมงคล จัดขึ้นวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครนายกจัด
ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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5) วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมทำบุญตัก
บาตรและเวียนเทียน
6) วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ประชาชน
และข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
7) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตรงกับ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี
ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครนายก จัดพิธีสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
8) วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมทำบุญ
ตักบาตรและฟังเทศน์
9) วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการ ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีสดุดีกับ
จังหวัดนครนายก รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
10) วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) ของทุกปี จัดกิจกรรมการแสดง
ต่างๆ
11) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ประชาชนและ
ข้าราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การศึกษา เทศบาลมีสถานศึกษาในเขตเทศบาล จำแนกได้ดังนี้
- โรงเรียนสังกัดเทศบาล มีจำนวน 3 แห่ง คือ
1) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง
2) โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า
3) โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
- โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 4 แห่ง คือ
1) โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
2) โรงเรียนนวม ราชานุสรณ์
3) โรงเรียนอนุบาลนครนายก
4) โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายกวังกระโจม
- สังกัดอาชีวศึกษา มีจำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
- สังกัดการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง คือวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก (วัดอุดมธานี)
-สังกัดการศึกษานอกโรงเรียน เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดนครนายก
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก
กีฬา และนันทนาการ
1) สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
2) สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง

9

3) สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แห่ง
4) สนามตระกร้อ จำนวน 1 แห่ง
5) สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
6) ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
7) สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
8) สนามเด็กเล่น จำนวน 18 แห่ง
สาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกมีการพัฒนาระบบการให้บริการ สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ดังนี้
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 360 เตียง
2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
3) คลินกิ เอกชน จำนวน 29 แห่ง
4) อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล (อสม.) จำนวน 193 คน
5) ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง
- ผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก คือ
1. โรคความดันโลหิตสูง
2. โรคเบาหวาน
3. โรคทางช่องปากและทันตกรรม
4. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
5. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองนครนายก ได้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ ประชาชน ในเขตเทศบาล ดังนี้
1) อัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ มีจำนวน 35 คน
2) มีอุปกรณ์ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
- รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร
- รถบรรทุกน้ำ ขนาด 7,000 ลิตร
- รถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2,500 ลิตร
- รถตรวจการณ์
- เครื่องสูบน้ำ(ชนิดหาบหาม)
- เรือตรวจการณ์
- เรือท้องแบน
1.3 นโยบายผู้บริหาร

จำนวน 3
จำนวน 1
จำนวน 1
จำนวน 2
จำนวน 2
จำนวน 2
จำนวน 1

คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
ลำ
ลำ

ตามที่ได้มีการเลื อกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ และ
คณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้กระผมดำรง
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ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรี ต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี นั้น
บัดนี้ กระผม นายยงยศ อิสระเสนารักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายก จึงได้ กำหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารงานเทศบาลเมืองนครนายกโดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาลและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครนายก เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองนครนายกเป็นไปอย่างมี
ทิศทางที่แน่นอนครอบคลุมและบรรลุภารกิจหลักอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกเพื่อให้เกิดการพัฒนาของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าให้
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนำมาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
กระผมจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองนครนายกในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และรายได้
๑.๑ ปรับปรุงตลาดสดให้สะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ จัดหาพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อขยายพื้นที่ในการ
ค้าขาย พร้อมทั้ง ส่งเสริมการค้าขายของตลาดสดทั้งสองฝั่งให้เท่าเทียมกัน
๑.๒ จัดให้มีตลาดน้ำตามความเหมาะสม
1.3 จัดให้มีสหกรณ์ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก
๑.๔ ส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนสามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้ อย่างเพียงพอตาม
แนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
๑.๕ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ตามนโยบาย
รัฐบาล
1.6 จัดส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการล่องเรือไหว้พระ ๑๒ วัด
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการสาธารณูปโภค
2.1 การก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวก
ของประชากรในการสัญจร
๒.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลอย่างยั่งยืน
2.3 ติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารระ ให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒.๔ ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อจัดให้มีระบบน้ำประปาบริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ อย่าง
ทั่วถึง
๒.๕ ส่งเสริมนโยบายจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบเพื่อให้เครือข่ายการสื่อสารครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล
เมืองนครนายก
๓. ด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และสวัสดิการสังคม
3.1 จัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เต็มจำนวน ตาม
ระเบียบกำหนดและตรงเวลา
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๓.๒ การส่ งเสริมสนั บ สนุ นงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุ ขมูล ฐาน (อ.ส.ม.) การอบรมศึกษาดูงานให้
ความรู้เพิ่มเติม
๓.๓ ส่งเสริมให้มียาสามัญประจำบ้านทุกครัวเรือน
๓.๔ ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การออกกำลั งกายเพื่ อสุ ขภาพของประชาชน เพื่ อยกระดับคุณ ภาพชีวิตให้ มี
สุขภาพดีถ้วนหน้า
๓.๕ บริหารจัดการระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนฟื้น ฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันมลพิษ มิให้ ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนจัดให้ มีโครงการบำบั ดน้ำเสียและส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสี ยและไขมันใน
ครัวเรือน อย่างถูกวิธี
๓.๗ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สอยเกิดประโยชน์
สูงสุด และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
๓.๘ ส่งเสริมให้มีเมรุเผาศพแบบไร้มลภาวะทุกวัดในเขตเทศบาล
4. ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม
๔.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองนครนายกทุกด้านบุคลากร งบประมาณอาคารสถานที่
และอื่นๆ เพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น ประเพณีที่มีคุณค่าอันดีงามของท้องถิ่นให้
คงอยู่ และแพร่หลายเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป
๕. ด้านบริหาร
5.1 มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลเมืองนครนายกอย่างโปร่งใส เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้
๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5.3 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลให้ประชนทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
๕.๔ ปรับปรุงงานบริการของเทศบาล โดยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แล้วสร้างความประทับใจ
5.5 สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และลูกจ้างในระบบคุณธรรม
1.4 ตราประจำเทศบาล
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1.5 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลเมืองนครนายกตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 15.87 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ : ติดต่อกับตำบลพรหมณี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
ทิศใต้ : ติดต่อกับตำบลท่าช้าง ตำบลวังกระโจม ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับตำบลพรหมณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
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ส่วนที่ ๒
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลเมืองนครนายก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕6๓
๑. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากขององค์กร เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้
ภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การส่งเสริ มให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มี
สมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดี ที่พึงประสงค์ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ คื อ การพั ฒ นาไปสู่ Thailand 4.0อี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย
เทศบาลเมื อ งนครนายก กำหนดแนวทางการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ างประจำ และ
พนักงานจ้างทุกตำแหน่ง เพื่อให้มี โอกาสได้รับการพัฒ นา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ทัศนคติ มี
คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี้
๑.ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานได้แก่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไปเช่น
ระเบียบกฎหมายนโยบายสำคัญของรัฐบาลโครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆเป็นต้น
๒. ด้านความรู้และทั กษะเฉพาะของงานในแต่ล ะตำแหน่งได้แก่ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่ งตำแหน่งใดโดยเฉพาะเช่นงานด้านการศึกษา งานด้านสาธารณสุข งานด้านช่างงาน
ด้านการเงินการคลัง เป็นต้น
๓. ด้านการบริหารได้แก่ การบริหารงาน บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล เช่นงาน
ด้านการวางแผนงานด้านการบริหารโครงการ การมอบหมายงานการจูงใจการพัฒนาองค์กรเป็นต้น
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัวได้แก่การช่วยเสริมบุคลิกที่ดีส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล
อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่นมนุษยสัมพันธ์การทำงานการสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย ทักษะในการประสานงานเป็นต้น
๕.ด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้แก่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเช่นการ
วางตน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางดั งกล่ า วเทศบาลเมื อ งนครนายก จึ งได้ จั ด ทำแผนการพั ฒ นา
พนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุ คลากรและ
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ทักษะ
ทัศนคติคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรของเทศบาลเมืองนครนายกในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ทักษะทัศนคติคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลเมืองนครนายกในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลเมืองนครนายก
๓.เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผู้ บ ริ ห ารใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการดำเนิ น งานพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลเมื อ ง
นครนายก
4. เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ
๓. เป้าหมายการพัฒนา
1.บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายกประกอบด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองนครนายก ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
2.บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก ที่ได้เข้ารับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ทักษะ
คุณ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบั ติงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภ าพตามแนวทางการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีตลอดจนมีความพร้อม สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0
๔. หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา
เทศบาลเมืองนครนายก กำหนดให้มีหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากร แต่ละตำแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรดังนี้
๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
๔.หลักสูตรด้านการบริหาร
๕.หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๕. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเอง เช่นการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลเมืองนครนายกและพนักงานจ้างที่บรรจุ
ใหม่การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชาการสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเป็นต้น
นอกจากนี้เทศบาลเมืองนครนายกจะดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่น และดำเนินการร่วมกับเอกชนเช่นส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานที่ส่วนราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือเทศบาลเมือง
นครนายกเป็ น ผู้ ด ำเนิ น การ และเชิ ญ หน่ ว ยงานอื่ น เข้ าร่ว ม เช่ น การเชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรบรรยายหรือ วิท ยากร
กระบวนการตามระยะเวลาในบั ญ ชี ก ารดำเนิ น งานโครงการตามแผนการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาลประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕6๓ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้คือ
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๑.การปฐมนิเทศ
๒.การสอนงานการให้คำปรึกษา
๓.การมอบหมายงานการสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔.การฝึกอบรม
5.การศึกษาหรือดูงาน
6.การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
๖. ขั้นตอนการดำเนินการ
๖.๑ การเตรียมการและการวางแผน
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
๒.พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าบุคลากรแต่ละคน
แต่ล ะตำแหน่ ง สมควรจะต้องได้รั บ การพั ฒ นาด้านใดบ้ างจึงจะปฏิ บั ติงานได้ส ำเร็จอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้
๓.กำหนดประเภทของความจำเป็นได้แก่ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่งด้านการบริหารด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
๖.๒ การดำเนินการพัฒนา
๑.การเลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกำหนดเรื่องที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒ นาและเลือกประเด็นที่ จะให้มีการพัฒ นาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมเช่นการให้ความรู้การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบการฝึกอบรมการ
ดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเป็นต้น
๒.วิธีการพัฒนาอาจจัดทำเป็นโครงการเพื่อดำเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น
หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ
๗. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา เทศบาลเมืองนครนายก ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครนายกตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามบัญชีการดำเนินงาน
โครงการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕6๓)
๘. การติดตามและประเมินผล
เทศบาลเมืองนครนายกจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนาดังนี้
๑.การใช้ แ บบสอบถามแบบทดสอบก่ อ น-หลั งและแบบสอบถามติ ด ตามการประเมิ น ผลใน
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
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๒.การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา
๓.การขอรั บ ทราบผลการประเมิน จากหน่ ว ยงานอื่น ที่ เป็ น ผู้ ด ำเนิ น การพั ฒ นาเช่ น ในกรณี ที่
เทศบาลเมืองนครนายกจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
4.การให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทำสรุปรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ในกรณีที่เทศบาลเมือง
นครนายกจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
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รายละเอียดบัญชีการดำเนินงาน
โครงการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕6๓
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งบประมาณ
ที่

โครงการ

๑ โครงการ
พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ

ส่งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรมตาม
หนังสือสั่งการของกรม

เป็นมืออาชีพ

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒ โครงการอบรม เพื่อให้ครูได้นำความรู้ที่
สัมมนาและ
ได้รบั จากการอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
ทัศนศึกษาดู
งานไปใช้บูรณาการใน
งานของ
การเรียนการสอนในวิชา
พนักงานครู
ต่างๆ ตามหลักสูตรได้
เทศบาล

จัดอบรมพนักงานครูทุกคน
พนักงานจ้างในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

นำพนักงานครูพนักงานจ้าง
คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ไปทัศนศึกษาดูงานใน
โรงเรียนทีม่ ีผลงานดีเด่น

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ต.ค.-ก.ย. ครูได้รับการ
พัฒนาเป็นครู
มืออาชีพ

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

เม.ย.-ก.ย. ครูได้รับการ
พัฒนาให้มี
คุณภาพและ
นำความรู้ที่
ได้รับมา
พัฒนา

พนักงานครูนำความรู้
ที่ได้รับจากการอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานไปจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มทำ
ให้นักเรียนมีผลการ
เรียนที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

การเรียนการ
สอน ร้อยละ
๘๐
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งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓ โครงการอบรม เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล
และทัศนและสมาชิกสภาเทศบาล
ศึกษา
ได้รบั ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่เพิ่มขึ้น
ดูงานของ
ผู้บริหาร
เทศบาลและ
เพื่อให้พนักงานเทศบาล
สมาชิกสภา
และพนักงานจ้างมี
เทศบาล
ความรู้ความเข้าใจต่อ
พนักงาน
การเปลีย่ นแปลงของ
เทศบาล
สังคมปัจจุบันทำให้ทัน
ลูกจ้างและ
ต่อเหตุการณ์และ
พนักงานจ้าง
นำมาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

จัดอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานผู้บริหารเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง

๒๕๖๑

๘๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เม.ย.-ก.ย. ผู้บริหาร
เทศบาล
สมาชิก
เทศบาล และ
พนักงาน
เทศบาลนำ
ความรู้และ
ประสบการณ์
ใหม่ๆ
ปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ทำให้ผู้บริหาร
เทศบาลและสมาชิก
เทศบาลได้รับความรู้
และประสบการณ์
ใหม่ๆ นำมาบริหาร
เทศบาลตามหลักการ
บริหารการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

สำนัก
ปลัดเทศบาล

ทำให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างได้รับความรู้ใหม่ๆ
และสามารถนำมา
ปฏิบัติงานได้ดี
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ส่วนที่ 3
ผลการดำเนินงาน
จำนวนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองนครนายก
พนักงานเทศบาล
ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 67
อัตรา มีผู้ครองตำแหน่ง จำนวน 38 อัตรา ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง จำนวน 29 อัตรา
ลูกจ้างประจำ
ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 8
อัตรา มีผู้ครองตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา
พนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน
123 อัตรา มีผู้ครองตำแหน่ง จำนวน 106 อัตรา ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง จำนวน 17 อัตรา
โครงการอบรมและทัศ นศึกษาดู งานเพื่อเพิ่ มประสิทธิภ าพของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจำ และพนั ก งานจ้ า งของเทศบาลเมื อ งนครนายก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. แบบประเมินผลโครงการ
การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (X ) ดังนี้
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 45 คน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1.1 ชาย
ร้อยละ 55.56
1.2 หญิง
ร้อยละ 44.44
2. วุฒิการศึกษา
2.1ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ร้อยละ 48.89

รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
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2.2 ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 48.89
2.3 ระดับปริญญาโท
ร้อยละ 2.22
2.4 ระดับปริญญาเอก
ร้อยละ ๐
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการศึกษาดูงาน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อยและ 1 = น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ

ความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง
15

น้อย

1

รูปแบบการศึกษาดูงานให้ความรู้และประสบการณ์

50

120

2

หน่วยงานและสถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม

65

128

3

วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ของสถานที่ศึกษาดูงาน

40

128

15

4

ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

140

24

4

5

ก่อนการศึกษาดูงาน: ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้

100

51

6

6

หลังการศึกษาดูงาน: ประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาดูงาน

100

92

6

7

ความพึงพอใจในภาพรวมของการศึกษาดูงาน

95

100

3

น้อย
ที่สุด

หมายเหตุ
ค่าร้อยละ = จำนวนคนตอบแบบสอบถาม
จำนวนคนทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย= (เลือกข้อ5*5)+(เลือกข้อ4*4)+(เลือกข้อ3*3)+(เลือกข้อ2*2)+(เลือกข้อ1*1)
จำนวนคนทั้งหมด
จากตารางแสดงผลความพึงพอใจต่อโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพของ
ผู้บ ริห ารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนั กงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมือง
นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พบว่า
1. รูปแบบการศึกษาดูงานให้ความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.11
2. หน่วยงานและสถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.28
3. วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ของสถานที่ศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.06
รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
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4. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรมศึกษาดูงานค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.73
5. ก่อนการศึกษาดูงาน: ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 3.49
6. หลังการศึกษาดูงาน: ประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงานค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.4
7. ความพึงพอใจในภาพรวมของการศึกษาดูงานค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.4
โดยภาพรวมจึ งสรุ ป ได้ว่า การจั ดโครงการอบรมและทั ศนศึกษาดูงานเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพของ
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมือง
นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.4และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
สรุปผลในภาพรวม
1.จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
1.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน สร้างความสามัคคี เห็นอกเห็นใจ เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรได้
ในระดับหนึ่ง
1.2 การศึกษาดูงานในสถานที่จริง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหาร และ
การพัฒนาองค์กรจริง
2.จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
2.1 ระยะเวลาในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานมีเวลาจำกัด อาจทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบาง
ประเด็นไม่ครบถ้วน
3.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการสำรวจความต้องการในสร้างกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน
ในครั้งต่อไป
3.2 ควรนำผลการประเมินผลโครงการมาใช้ประกอบการจัดทำโครงการให้ตรงตามความต้องการของ
บุคลากรในครั้งต่อไป
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