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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
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คํานํา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ระยะ 3 ป พ.ศ.2561 – 2563 ไดจัดทําขึ้นสําหรับใชเปน
แนวทางในการดํา เนินงานดา นการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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เปนไปตามกรอบแนวทางวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรที่วางไว โดยยึดพื้นฐานจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายใน ภายนอก จุดออน จุดแข็ง ปญหาอุปสรรค ตลอดจนสมรรถนะของเจา หนาที่
มาเปนแนวทางในการจัดทํา
งานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มกราคม 2561

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ระยะ 3 ป (พ.ศ.2561-2563)

สารบัญ
คํานํา
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3

สวนที่ 4

หนา
- บันทึกหลักการเหตุผล
- บทนํา
- ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา
- วิสัยทัศนองคกร
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. เปาหมาย
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
5. หลักสูตรและวิธีการ
6. การติดตามและประเมินผล
7. แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
8. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานครูเทศบาล
และผูรับจางเหมาบริการ
9. งบประมาณ
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ภาคผนวก

1
2
2
5
15
16
16
17
19
20
20
22
26
26

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ระยะ 3 ป (พ.ศ.2561-2563)

บันทึกประกอบการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักการ
เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองตอพันธกิจ วิสัยทัศน บรรลุเปาหมาย และยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางสมบูรณ และมี
ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2545 และที่ แ กไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ป จ จุ บั น
กําหนดใหเทศบาลทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

เหตุผล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความสําคัญของการพั ฒนาบุคลากร จึงได
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล รอบปงบประมาณ 2561 – 2563 โดยยึดพื้นฐานจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้ง ภายใน และภายนอก จุ ดออ น จุดแข็ง ปญหาอุป สรรค ตลอดจนสมรรถนะของ
เจาหนาที่ เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาระบบบริหาร
สรางเสริมความรู ความสามารถบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใหมีสมรรถนะสูงขึ้นอยางเปน
ระบบตอเนื่อง สามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนไดอยางมีผลสัมฤทธิ์
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บทนํา
การบริหารงานบุคคล เปนภารกิจ ที่สํา คัญในการบริห ารและเกี่ยวข องกับ งานทุกฝ า ย
จึงเปนภาระหนา ที่ที่ตองปฏิบัติของผูบ ริหารและผูรับผิ ดชอบงานดา นบุ คคล โดยเฉพาะที่ ตองมุงปฏิบัติ
ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อทําใหบุคลากรในหนวยงานเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพอันจะ
สงผลสําเร็จตอเปาหมายของหนวยงาน
การพั ฒ นาบุค ลากรเป น ขั้น ตอนหนึ่ง ของกระบวนการบริห ารงานบุค คลที่ ตอ งปฏิ บั ติ
อยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากร ตลอดจนทํา ใหบุคลากรมีความเติบโตกา วหนา และ
ทันตอโลก โดยอาศัยผลที่ไดรับทราบจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นภายใน
หนว ยงานซึ่งตองมี การวิเคราะหสาเหตุปญ หากอนวา เป นการขาดความรู บุ คลากรมีความเหนื่อยและ
ทอถอยอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ปริมาณงานมีการเกินไป เพื่อนํามาใชประกอบการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พรอมทั้งเสริมสรางความสามารถดวยการใหการอบรม ซึ่งการฝกอบรม
เปน กระบวนการที่ทํ า ให มีก ารเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม และหรือ ทัศ นคติ ข องบุค ลากรเพื่ อให ส ามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายละเอียด
ผูมีหนาที่เกี่ยวของ
1. วิ เ คราะหปญ หาที่ไ ดจ ากการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานตลอดจน - ผูบริหาร
ปญหาที่เกิดขึ้นของหนวยงาน
- หัวหนาสวนราชการ
- งานการเจาหนาที่
2. พิ จ ารณาดู ว า ณ จุ ด ใดของหน ว ยงานที่ ส มควรต อ งจั ด ให มี ก าร - ผูบริหาร
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภ าพการทํา งาน พรอ มทั้ งสํา รวจความ - หัวหนาสวนราชการ
ตองการในการฝกอบรมเพิ่มเติมจากบุคลากรของหนวยงาน
- งานการเจาหนาที่
- บุคลากรในหนวยงาน
3. ดําเนินการเสนอเรื่องตอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
- งานการเจาหนาที่
4. ประเมินความจําเปนที่ตองมีการฝกอบรมและจัดลําดับความสําคัญ - ผูบริหาร
กอนหลัง
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รายละเอียด
ผูมีหนาที่เกี่ยวของ
5. จัดสงบุคลากรไปอบรม และจัดทํา โครงการฝกอบรมที่ไดรับ ความ - ผูบริหาร
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
6. ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการที่ไดวางแผนไวขางตน
- ผูบริหาร
- งานการเจาหนาที่
- ผูเขารับการอบรม
7. ประเมินผล
- งานการเจ า หนา ที่ หรื อ ผู ที่
ไดรับมอบหมาย
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ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากรไมสามารถปฏิบตั ิงานไดตามมาตรฐาน
และสําเร็จตามที่กําหนดไว
วิเคราะหปญหาที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นของหนวยงาน

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร
เมื่องานคั่งคางสะดุด ณ จุดตาง ๆ

พิจารณาปญหาและความตองการที่ตองมีการฝกอบรม

พิจารณาวา ณ จุดใดของหนวยงานที่สมควรตอง
จัดทําใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การทํางาน

ดําเนินการเสนอเรื่องตอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ

สํารวจความตองการในการฝกอบรมเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหนวยงาน

ประเมินความจําเปนที่ตองมีการฝกอบรม และจัดลําดับ
ความสําคัญกอนหลัง

กําหนดเปาหมายของการฝกอบรม
กําหนดเรื่องและเนื้อหาที่จะทําการฝกอบรม

จัดสงบุคลากรไปอบรม

จัดทําโครงการฝกอบรม

ดําเนินการอบรม

กําหนดวิธีและสือ่ ที่จะใชในการฝกอบรม
การติดตอประสานงานทั้งวิทยากร และผูที่จะ
เขารับการอบรม
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
การเตรียมเอกสาร และอุปกรณ

ประเมินผล
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตราเครื่องหมายเทศบาลในปจจุบันเปนรูปราชสีหเฝาพระธาตุ พระธาตุ
นั้นหมายถึง เจดียพระบรมธาตุ เปนปูชนียสถานอันสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช
เปนวัตถุโบราณในทางพุทธศาสนา เปนสัญลักษณประจําเมือง เมื่อกลาวถึงเมือง
นครศรีธรรมราชยอมนึกถึงพระบรมธาตุ
ยอดเจดียมีรัศมี หมายถึง ความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ประดุ จ แสงสว า งประดิ ษ ฐานอยู บ นพาน 2 ชั้ น หมายถึ ง เปน ที่ เ คารพบู ช าและเทิ ดทู น ของชาว
นครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ราชสี ห คู เ ฝ า พระธาตุ หมายถึ ง เทศบาลซึ่ ง อยู ใ นความดู แ ลของ
กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ในการรักษา ทํานุบํารุงรักษาบานเมือง เพื่อความเจริญรุงเรืองของบานเมือง

วิสยั ทัศนองคกร (Vision) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เทศบาลนาอยูสูความเปนเลิศ
เปดเทศบาลใหทุกคนยอมรับ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง
สรางอาชีพที่มั่นคงแกชุมชน
และดูแลทุกคนใหอยูดีมีสุข”
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน ขอ 299 ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูใตบั งคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยา งมีประสิทธิภาพ ในการ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก
(1) ด า นความรูทั่ว ไปในการปฏิ บัติ งาน ไดแ ก ความรู ท่ี เกี่ ยวข องกั บ การปฏิบัติง าน
โดยทั่วไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงานนโยบายตาง ๆ
เปนตน
(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง
(3) ดานดารบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและบริการประชาชน
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน
(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกที่ดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํา งาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
(5) ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิ บัติงาน เช น จริย ธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต เพื่ อ ประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอยางมีความสุขเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารอีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2. วัตถุประสงค
(1) เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(2) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
(3) เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค นั้นคือ
- มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานทีกําหนด
- ไดรบั มอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล
- มีความพึงพอใจในการทํางาน
- มีความรูและทักษะในงานที่ปฏิบัติ
- มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาที่ใหมีคุณภาพสูงสุด
- มีจิตสํานึกความเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) เพื่อสอดรับกับการดําเนินการจัดความรูของสวนราชการตาง ๆ ในเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และนําองคความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนอยางกวางขวางและคุมคา
(5) เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัด เทศบาลนครนครศรีธ รรมราช อัน ประกอบดว ย พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจา งประจํา และพนักงานจา ง ไดรับการพัฒนาเพิ่มพู นความรู ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงดา นคุณธรรม จริยธรรม จํานวนไมนอยกวา รอยละ 80 เมื่อเทียบเคียงกับจํานวน
บุคลากรทั้งหมด (โดยไมนับซ้ํา)
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ไดเขารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 การเตรียมการและการวางแผน
(1) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
(2) พิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนา โดยการศึกษาวิเคราะหดูวา
ผูใตบังคับ บัญ ชาแตล ะคนสมควรจะตองไดรับ การพัฒนาดา นใดบา ง จึ งจะปฏิ บัติงานได สํา เร็จ อย า งมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานตามมาตรฐานทีกําหนดไว
(3) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูในการปฏิบัติงาน ดาน
ความรูและทั กษะเฉพาะของงานในแตละตํา แหน ง ดา นการบริหาร ดา นคุณสมบัติสวนตัว และดา น
คุณธรรมจริยธรรม
4.2 การดําเนินการพัฒนา
(1) การเลือกวิธีการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาได
ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นาผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาจากการหาความจํ า เป น ในการพั ฒ นาแล ว
ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดเปาหมาย และเรื่องที่ผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนา ไดแก การคัดเลือกลุมบุคคลที่สมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะใหมีการ
พัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู
การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา
เปนตน
(2) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับ
บัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเขา
รวมสมทบกับหนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชนที่มคี วามรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ
4.3 การติดตามและประเมินผล
ใหผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการ
พัฒนา เมื่อผานการประเมินผลแลวถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มตน

1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แตงตั้งคณะทํางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
1.3 กําหนดประเภทของความจําเปน

2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง โดยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น โครงการความรวมมือทางวิชาการ หรือรวมกับ
หนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การใหคําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝกอบรม
- การใหทนุ การศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให
ทราบถึงความสําเร็จ ความรูความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงแผน
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5. หลักสูตรและวิธีการ
5.1 หลักสูตรการพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธ รรมราช กํ า หนดหลั กสูต รการพั ฒนาสํ า หรับ บุ ค ลากรในแต ล ะ
ตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รบั ผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
5.2 วิธีการพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดําเนินการเอง เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม การ
สอนงานโดยผูบังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม และการศึกษาดูงาน เปน
ตน การฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือการศึกษาดูงาน โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูจัด
หรือโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับสถาบันการศึกษา นอกจากนี้เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช จะดํา เนิน การรว มกับ สว นราชการอื่น และหรื อดํ า เนิน การร ว มกับ เอกชนเป น
ผูดําเนินการ และหรือเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนผูดําเนินการและเชิญหนวยงานอื่นเขารวม เชน
การเชิญเปนวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได
ดังนี้ คือ
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การสอนงาน การใหคําปรึกษา
(3) การมอบหมายงาน หรือการสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
(4) การฝกอบรม
(5) การใหทุนการศึกษา
(6) การศึกษาดูงาน
(7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
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6. การติดตามและประเมินผล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา โดยใชวิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
(1) การใชแบบสอบถาม หรือแบบทดสอบ กอน – หลัง และแบบสอบถามติดตามการ
ประเมินผลภายหลังจากการไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลาหนึ่ง
(2) กาสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เชน ผูบังคับ บัญ ชา หัวหนางาน เพื่อร วมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการพัฒนา
(3) การขอรับทราบผลการประเมินจากหนวยงานอื่นที่เปนผูดําเนินการพัฒนา เชน ใน
กรณีทเี่ ทศบาลนครนครศรีธรรมราช สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด

7. แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
(1) สงเสริมใหพนักงานเทศบาลเขารวมการประชุมทางวิชาการและสนับสนุนใหเขารับ
การฝกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(2) สงเสริมใหไดรับทุนเพื่อศึกษาตอทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
(3) ดําเนินการอยางตอเนื่องในดานการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษใน
งานในหนาที่และใชในการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) ดําเนินการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการ
ปฏิบัติงานพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
(5) สงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงานตาง ๆ ขอเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อใหสามารถนําความรูจากการปฏิบัติจริง จากการฝกฝน และจากประสบการณที่แอบแฝงอยูในตัวบุคคล
มาใชใหเปนประโยชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน
(6) จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร
ทุกระดับของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(7) ใช หลั ก การมอบหมา ยงาน ควบคู กั บ กา รมอบอํ า นา จในการป ฏิ บั ติ ง าน
(Empowerment) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามมารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
(8) นําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใชในการพัฒนาบุคลากร โดยเนน
การประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเปนรายบุคคล และสงเสริมการพัฒนาผูบังคับบัญชาระดับตนและ
ระดับกลางใหสามารถกําหนดความจําเปนที่จะรับการพัฒนา (Training Needs) ของผูใตบังคับบัญชาเปน
รายบุคคลได
(9) พัฒ นาบุค ลากรให ส ามารถปฏิ บั ติ งานแทนกั น ไดโ ดยส ง เสริ ม การจั ดทํ า คู มื อการ
ปฏิบัติงาน (Standard operating procedure)
(10) สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบริการที่สําคัญใหสั้น กระชับ โดยเนน
การผลิตผลงานที่รวดเร็วและถูกตอง

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ระยะ 3 ป (พ.ศ.2561-2563)

(11) จัดสรรทุนระยะสั้นในการไปฝกอบรมดานการใชภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรตอเนื่อง
เพื่อสรา งโอกาสใหบุคลากรได ฝกฝนและพั ฒนาทักษะการใชภาอัง กฤษในการติดตอสื่อ สารในระดับ ที่
สามารถใชในการปฏิบัติงานจริงได
(12) จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู สรา งทักษะดา นตา ง ๆ ที่จํา เปน ตอการ
ปฏิบัติงาน โดยหนวยงานกลางของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยางตอเนื่องและทั่วถึง และสงเสริมให
แตละหนวยงานจัดใหแกบุคลากรในสังกัดเพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา (Training Needs)
เฉพาะของแตละหนวยงาน
(13) สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมในหลักสูตร
การสัมมนาและฝกอบรมสําหรับพนักงานเทศบาล
(14) กระตุนใหเกิดจิตสํานึกความเปนองคกรปกสวนทองถิ่น โดยจัดกิจกรรมที่เนนเปน
เอกลักษณของทองถิ่น โดยอาจเปนกิจกรรมดานศิลปะปะ วัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน หรือ สังคม
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8. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
กิจกรรม
(1) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
(2) โครงการสัมมนา/ประชุมวิชาการ

(3) โครงการฝกอบรมดานความรูและทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
(4) โครงการฝกอบรมดานการใชภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานเทศบาล
(5) โครงการฝกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับตน)

(โดยเทศบาลจัดเอง/หนวยงานอื่น)

กลุมเปาหมาย
- พนักงาน/ลูกจางที่
บรรจุแตงตั้งใหม
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
- คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- งานการเจาหนาที่
- งานการเจาหนาที่

จํานวนกิจกรรม / ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
5
10
15
โครงการ
โครงการ
โครงการ
30
40
50
โครงการ
โครงการ
โครงการ

- งานการเจาหนาที่

35
หลักสูตร

35
หลักสูตร

35
หลักสูตร

- งานการเจาหนาที่

ไมนอยกวา
5 กลุม

ไมนอยกวา
5 กลุม

ไมนอยกวา
5 กลุม

- งานการเจาหนาที่

5 หลักสูตร

5 หลักสูตร

5 หลักสูตร
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กิจกรรม
(6) โครงการฝกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับ advanced)

กลุมเปาหมาย

- พนักงานเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
(7) โครงการฝกอบรมดานจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
(8) โครงการฝกอบรมเฉพาะบุคลากรภายในแตละหนวยงาน
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
(9) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (O.D.)
- พนักงานเทศบาล
ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
(10) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด เทศบาลนคร - พนักงานเทศบาล
นครศรีธรรมราช
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- งานการเจาหนาที่
- กองวิชาการและ
แผนงาน
- สํานักงานปลัดฯ
- สํานักการศึกษา

จํานวนกิจกรรม / ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร
3 หลักสูตร

3 หลักสูตร

3 หลักสูตร

- สวนราชการทุกสวน

3 โครงการ

3 โครงการ

3 โครงการ

- สํานักงานปลัดฯ

2 โครงการ

2 โครงการ

2 โครงการ

- งานการเจาหนาที่
- สวนราชการ

6 โครงการ

6 โครงการ

6 โครงการ
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กิจกรรม
(11) โครงการฝกอบรมความรูและทักษะดานการบริหาร
(12) โครงการ / กิจกรรมดานการจัดการความรู หรือการแลกเปลี่ยนความรู
(13) จัดสงบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปประชุมวิชาการ
(ทั้งที่หนวยงาน ภายในและภายนอกจัดขึ้น)
(14) จัดสงบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไปฝกอบรม สัมมนา
หรือดูงานในประเทศ (ทั้งที่หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกจัดขึ้น)
(15) จัดสรรทุนสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดไดศึกษาตอทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
(16) ปรับปรุงกระบวนงานหลักของสวนราชการใหใชระยะเวลาดําเนินงาน
ลดลง

จํานวนกิจกรรม / ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
2558
2559
2560
- พนักงานเทศบาลในสาย - งานการเจาหนาที่
5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร
งานบริหาร
- พนักงานเทศบาล
- สวนราชการทุกสวน
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
- พนักงานเทศบาล
- งานการเจาหนาที่
200 คน
200 คน
200 คน
- ลูกจางประจํา
- หนวยงานภายนอก
- พนักงานจาง
ทีดําเนินการ
- พนักงานเทศบาล
- งานการเจาหนาที่
200 คน
200 คน
200 คน
- ลูกจางประจํา
- หนวยงานภายนอก
- พนักงานจาง
ที่ดําเนินการ
- ผูที่ผานการประเมินและ - งานการเจาหนาที่
ไดรับการคัดเลือกศึกษา
ตอ
- พนักงานเทศบาล
- สวนราชการทุกสวน
1
1
1
- ลูกจางประจํา
กระบวน
กระบวน
กระบวน
- พนักงานจาง
งาน
งาน
งาน
กลุมเปาหมาย
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กิจกรรม
(17) บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผลิตคูมือการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบแลวเสร็จ
(18) จัดกิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
หรือสังคมเพื่อกระตุนจิตสํานึกความเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(19) โครงการฝกอบรมพนักงานเทศบาลตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงงาน
(20) โครงการอื่น ๆ ที่สามารถกําหนดภายหลังตามความจําเปนและสถานการณ

กลุมเปาหมาย
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
- พนักงานเทศบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สวนราชการทุกสวน
- งานสงเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานการเจาหนาที่

จํานวนกิจกรรม / ปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
รอยละ 5 รอยละ 7 รอยละ 10
ของ
ของ
ของ
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
3 หลักสูตร 5 หลักสูตร 7 หลักสูตร
200 ราย

200 ราย

200 ราย
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9. งบประมาณ
งบประมาณที่ ใ ช ดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรมาจากงบประมาณรายได ข อง
หนวยงานตาง ๆ ที่ไดรับการจัดสรรตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแตละป โดยประมาณการไว
แตละป ดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.2561
3,212,000
บาท
ปงบประมาณ พ.ศ.2562

3,300,000

บาท

ปงบประมาณ พ.ศ.2563

3,500,000

บาท

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
หากมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลและ
นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป คาดวาจะทํา
ใหบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะไดรับการพัฒนาตนเอง จนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันเปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชใหพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง
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