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คํานํา 
 

  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ระยะ 3  ป  พ.ศ.2561 – 2563  ไดจัดทําขึ้นสําหรับใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร  เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
มีคุณสมบัติ  ความรู  ทักษะ  และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของเทศบาลให
เปนไปตามกรอบแนวทางวิสัยทัศน  พันธกิจ  และยุทธศาสตรที่วางไว  โดยยึดพื้นฐานจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายใน  ภายนอก  จุดออน  จุดแข็ง ปญหาอุปสรรค  ตลอดจนสมรรถนะของเจาหนาที่ 
มาเปนแนวทางในการจัดทํา 
  
   
           งานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
               มกราคม 2561 
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บันทึกประกอบการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

หลักการ 
 
  เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
สามารถตอบสนองตอพันธกิจ  วิสัยทัศน  บรรลุเปาหมาย  และยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางสมบูรณ  และมี
ผลสัมฤทธิ์  รวมท้ังเพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2545  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  
กําหนดใหเทศบาลทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและ
จริยธรรม  อันทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

เหตุผล 
 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร  จึงได
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  รอบปงบประมาณ 2561 – 2563  โดยยึดพื้นฐานจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายใน  และภายนอก  จุดออน  จุดแข็ง  ปญหาอุปสรรค  ตลอดจนสมรรถนะของ
เจาหนาท่ี  เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาระบบบริหาร
สรางเสริมความรู  ความสามารถบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ใหมีสมรรถนะสูงข้ึนอยางเปน
ระบบตอเนื่อง  สามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ 
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บทนํา 
 
  การบริหารงานบุคคล  เปนภารกิจท่ีสําคัญในการบริหารและเกี่ยวของกับงานทุกฝาย 
จึงเปนภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานบุคคล  โดยเฉพาะท่ีตองมุงปฏิบัติ 
ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร  เพื่อทําใหบุคลากรในหนวยงานเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพอันจะ
สงผลสําเร็จตอเปาหมายของหนวยงาน 
 

  การพัฒนาบุคลากรเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ตองปฏิบัติ 
อยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากร  ตลอดจนทําใหบุคลากรมีความเติบโตกาวหนาและ 
ทันตอโลก  โดยอาศัยผลที่ไดรับทราบจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นภายใน
หนวยงานซึ่งตองมีการวิเคราะหสาเหตุปญหากอนวาเปนการขาดความรู  บุคลากรมีความเหนื่อยและ
ทอถอยอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน  ปริมาณงานมีการเกินไป  เพื่อนํามาใชประกอบการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พรอมทั้งเสริมสรางความสามารถดวยการใหการอบรม  ซึ่งการฝกอบรม 
เปนกระบวนการที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และหรือทัศนคติของบุคลากรเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
   

รายละเอยีด ผูมีหนาที่เกี่ยวของ 
1.  วิเคราะหปญหาท่ีไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจน
ปญหาท่ีเกิดขึ้นของหนวยงาน 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- งานการเจาหนาที่ 

2.  พิจารณาดูวา ณ จุดใดของหนวยงานที่สมควรตองจัดใหมีการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน  พรอมทั้งสํารวจความ
ตองการในการฝกอบรมเพิ่มเติมจากบุคลากรของหนวยงาน 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- งานการเจาหนาที่ 
- บุคลากรในหนวยงาน 

3.  ดําเนินการเสนอเรื่องตอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ - งานการเจาหนาที่ 
4.  ประเมินความจําเปนที่ตองมีการฝกอบรมและจัดลําดับความสําคัญ
กอนหลัง 

- ผูบริหาร 
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รายละเอยีด ผูมีหนาที่เกี่ยวของ 
5.  จัดสงบุคลากรไปอบรม  และจัดทําโครงการฝกอบรมที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

- ผูบริหาร 

6.  ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการที่ไดวางแผนไวขางตน - ผูบริหาร 
- งานการเจาหนาที่ 
- ผูเขารับการอบรม 

7.  ประเมินผล - งานการเจาหนาที่ หรือผูที่
ไดรับมอบหมาย 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนพฒันาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรไมสามารถปฏิบติังานไดตามมาตรฐาน
และสําเร็จตามท่ีกําหนดไว 

 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลอืงทรัพยากร 

 

เมื่องานคั่งคางสะดุด  ณ  จุดตาง ๆ 

พิจารณาวา ณ จุดใดของหนวยงานท่ีสมควรตอง
จัดทําใหมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

การทํางาน 

สํารวจความตองการในการฝกอบรมเพ่ิมเติมจาก
บุคลากรในหนวยงาน 

กําหนดเปาหมายของการฝกอบรม 

กําหนดเร่ืองและเนื้อหาที่จะทําการฝกอบรม 

กําหนดวิธีและสือ่ที่จะใชในการฝกอบรม 

การติดตอประสานงานทั้งวิทยากร และผูที่จะ
เขารับการอบรม 

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 

การเตรียมเอกสาร และอุปกรณ 

วิเคราะหปญหาที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นของหนวยงาน 

พิจารณาปญหาและความตองการที่ตองมีการฝกอบรม 

ดําเนินการเสนอเรื่องตอผูบรหิารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

ประเมินความจําเปนที่ตองมกีารฝกอบรม และจัดลาํดับ
ความสําคญักอนหลัง 

จัดสงบุคลากรไปอบรม จัดทําโครงการฝกอบรม 

ดําเนินการอบรม 

ประเมินผล 
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ตราเครื่องหมายเทศบาลในปจจุบันเปนรูปราชสีหเฝาพระธาตุ  พระธาตุ

นั้นหมายถึง เจดียพระบรมธาตุ เปนปูชนียสถานอันสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช 
เปนวัตถุโบราณในทางพุทธศาสนา เปนสัญลักษณประจําเมือง เมื่อกลาวถึงเมือง
นครศรีธรรมราชยอมนึกถึงพระบรมธาตุ 

ยอดเจดียมีรัศมี หมายถึง ความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ประดุจแสงสวางประดิษฐานอยูบนพาน 2 ชั้น หมายถึง เปนท่ีเคารพบูชาและเทิดทูนของชาว
นครศรีธรรมราชและพุทธศาสนกิชนท่ัวไป 

  ราช สีห คู เฝ าพระธาตุ  หมาย ถึง เทศบาลซึ่ งอยู ในความดู แลของ
กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ในการรักษา ทํานุบํารุงรักษาบานเมือง เพื่อความเจริญรุงเรืองของบานเมือง  

 
วิสยัทัศนองคกร (Vision)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

            “เทศบาลนาอยูสูความเปนเลิศ  เปดเทศบาลใหทุกคนยอมรับ   
ยกระดับคุณภาพชีวิตชมุชน    เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา  
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง   สรางอาชีพที่มั่นคงแกชุมชน 

               และดูแลทุกคนใหอยูดีมีสุข”  
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน  ขอ 299  ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ  
ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาน้ัน  ตองพัฒนาทั้ง  5  ดาน  ไดแก 
  (1)  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความรูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
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 มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย  การเสรมิสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 
  (5)  ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอยางมีความสุขเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2561 - 2563  ขึ้น  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  
เปนเคร่ืองมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารอีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ  ทัศนคติ 
ที่ดี  คุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.  วัตถุประสงค 
  (1)  เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  จรยิธรรมของ
บุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  (2)  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 
  (3)  เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีคณุลักษณะที่พึงประสงค  นั้นคือ 
   -  มีคุณภาพ  มีความรักองคกร  มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานทีกําหนด 
   -  ไดรบัมอบหมายงานตามศักยภาพ  ความถนัด  ความสนใจของแตละบุคคล 
   -  มีความพึงพอใจในการทํางาน 
   -  มีความรูและทักษะในงานที่ปฏิบัติ 
   -  มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาที่ใหมีคุณภาพสูงสดุ 
   -  มีจิตสํานึกความเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (4)  เพื่อสอดรบักับการดําเนินการจัดความรูของสวนราชการตาง ๆ ในเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  และนาํองคความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนอยางกวางขวางและคุมคา 
  (5)  เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร  ของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

3.  เปาหมาย 
 

  3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อันประกอบดวย  พนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ในการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงดานคุณธรรม จริยธรรม  จํานวนไมนอยกวารอยละ  80  เม่ือเทียบเคียงกับจํานวน
บุคลากรทั้งหมด  (โดยไมนับซ้ํา) 
 

  3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ท่ีไดเขารับการพัฒนา  การเพิ่มพูนความรู  
ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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4.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

  4.1  การเตรียมการและการวางแผน 
   (1)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
   (2)  พิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนา  โดยการศึกษาวิเคราะหดูวา
ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง  จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานตามมาตรฐานทีกําหนดไว 
   (3)  กําหนดประเภทของความจําเปน  ไดแก  ดานความรูในการปฏิบัติงาน  ดาน
ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
 

  4.2  การดําเนินการพัฒนา 
   (1)  การเลือกวิธีการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผูบังคับบัญชาได
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว  
ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดเปาหมาย  และเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนา  ไดแก  การคดัเลือกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะใหมีการ
พัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เชน  การใหความรู  
การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ  การฝกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการสัมมนา  
เปนตน 
   (2)  วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับ
บัญชา  โดยเลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง  โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเองหรือเขา
รวมสมทบกับหนวยราชการอ่ืน  หรือวาจางเอกชนที่มคีวามรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ 
 

  4.3  การติดตามและประเมนิผล 
   ใหผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการ
พัฒนา  เมื่อผานการประเมินผลแลวถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพฒันาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน 

 
 
1.1  แตงตั้งคณะทํางาน 
1.2  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 
1.3 กําหนดประเภทของความจําเปน 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 
 

การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเอง  โดยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  โครงการความรวมมือทางวิชาการ  หรือรวมกับ
หนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสม เชน 
 - การปฐมนเิทศ 
 - การสอนงาน การใหคําปรึกษา 
 - การสับเปลี่ยนหนาที่ความรบัผิดชอบ 
 - การฝกอบรม 
 - การใหทนุการศึกษา 
 - การดูงาน 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 - ฯลฯ 

2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

 
 
 จัดใหมีระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผลเพื่อให
ทราบถึงความสําเร็จ  ความรูความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

ปรับปรุงแผน 



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

 

5.  หลักสูตรและวธิีการ 
 

  5.1  หลักสูตรการพัฒนา 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละ
ตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
   (1)  หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   (2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รบัผิดชอบ 
   (3)  หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตาํแหนง 
   (4)  หลักสูตรดานการบริหาร 
   (5)  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  5.2  วิธีการพัฒนา 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดําเนินการเอง  เชน  การปฐมนิเทศพนักงานใหม  การ
สอนงานโดยผูบังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม  และการศึกษาดูงาน  เปน
ตน  การฝกอบรม  ประชุม  สัมมนา  หรือการศึกษาดูงาน  โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูจัด  
หรือโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับสถาบันการศึกษา  นอกจากนี้เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  จะดําเนินการรวมกับสวนราชการอื่น  และหรือดําเนินการรวมกับเอกชนเปน
ผูดําเนินการ  และหรือเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนผูดําเนินการและเชิญหนวยงานอ่ืนเขารวม  เชน  
การเชิญเปนวิทยากรบรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได  
ดังน้ี  คือ 

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การสอนงาน  การใหคําปรกึษา 
(3) การมอบหมายงาน  หรือการสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ 
(4) การฝกอบรม 
(5) การใหทุนการศกึษา 
(6) การศึกษาดูงาน 
(7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

6.  การติดตามและประเมินผล 
 

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะจัดใหมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา  โดยใชวิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 
  (1)  การใชแบบสอบถาม  หรือแบบทดสอบ  กอน – หลัง  และแบบสอบถามติดตามการ
ประเมินผลภายหลังจากการไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลาหนึ่ง 
  (2)  กาสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ  เชน  ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  เพื่อรวมงาน  และ
ผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการพัฒนา 
  (3)  การขอรับทราบผลการประเมินจากหนวยงานอื่นท่ีเปนผูดําเนินการพัฒนา  เชน  ใน
กรณีทีเ่ทศบาลนครนครศรีธรรมราช สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด 
 

7.  แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

  (1)  สงเสริมใหพนักงานเทศบาลเขารวมการประชุมทางวิชาการและสนับสนุนใหเขารับ
การฝกอบรม  ประชุมสัมมนา และดูงาน  ทั้งภายในและภายนอกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  (2)  สงเสริมใหไดรับทุนเพ่ือศึกษาตอทั้งในระดับปริญญาตรีและปรญิญาโท 
  (3)  ดําเนินการอยางตอเนื่องในดานการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษใน
งานในหนาที่และใชในการติดตอสื่อสารไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
  (4)  ดําเนินการจัดการความรู (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการ
ปฏิบัติงานพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
  (5)  สงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงานตาง ๆ ขอเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อใหสามารถนําความรูจากการปฏิบัติจริง  จากการฝกฝน และจากประสบการณที่แอบแฝงอยูในตัวบุคคล  
มาใชใหเปนประโยชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน 
  (6)  จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร
ทุกระดับของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ( 7 )   ใช หลั กการมอบหมายงานควบคู กับกา รมอบอํ านาจในการป ฏิบัติ ง าน 
(Empowerment) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามมารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน 
  (8)  นําแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ  (Competency)  มาใชในการพัฒนาบุคลากร  โดยเนน
การประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเปนรายบุคคล  และสงเสริมการพัฒนาผูบังคับบัญชาระดับตนและ
ระดับกลางใหสามารถกําหนดความจําเปนที่จะรับการพัฒนา (Training  Needs) ของผูใตบังคับบัญชาเปน
รายบุคคลได 
  (9)  พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดโดยสงเสริมการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน (Standard operating procedure)  
  (10)  สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบริการท่ีสําคัญใหสั้น กระชับ  โดยเนน
การผลิตผลงานที่รวดเร็วและถูกตอง 
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  (11)  จัดสรรทุนระยะสั้นในการไปฝกอบรมดานการใชภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรตอเนื่อง
เพื่อสรางโอกาสใหบุคลากรไดฝกฝนและพัฒนาทักษะการใชภาอังกฤษในการติดตอสื่อสารในระดับที่
สามารถใชในการปฏิบัติงานจริงได 
  (12)  จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู  สรางทักษะดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน  โดยหนวยงานกลางของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยางตอเนื่องและท่ัวถึง  และสงเสริมให
แตละหนวยงานจัดใหแกบุคลากรในสังกัดเพ่ือใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา (Training  Needs)  
เฉพาะของแตละหนวยงาน 
  (13)  สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมในหลักสูตร
การสัมมนาและฝกอบรมสําหรับพนักงานเทศบาล 
  (14)  กระตุนใหเกิดจิตสํานึกความเปนองคกรปกสวนทองถ่ิน  โดยจัดกิจกรรมที่เนนเปน
เอกลักษณของทองถ่ิน โดยอาจเปนกิจกรรมดานศิลปะปะ  วัฒนธรรม  หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน  หรือ  สังคม 
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8.  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  (โดยเทศบาลจัดเอง/หนวยงานอ่ืน) 
 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

จํานวนกิจกรรม / ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

(1) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม -  พนักงาน/ลูกจางที่
บรรจุแตงตั้งใหม 

- งานการเจาหนาท่ี 5 
โครงการ 

10 
โครงการ 

15 
โครงการ 

(2) โครงการสัมมนา/ประชุมวชิาการ  
  

- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจาํ 
- พนักงานจาง 
- คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 

- งานการเจาหนาท่ี 30  
โครงการ 

40 
โครงการ 

50  
โครงการ 

(3) โครงการฝกอบรมดานความรูและทักษะท่ีเก่ียวกับการปฏบิัติงาน 
  

- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจาํ 
- พนักงานจาง 

- งานการเจาหนาท่ี 35  
หลักสูตร 

35  
หลักสูตร 

35  
หลักสูตร 

(4) โครงการฝกอบรมดานการใชภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานเทศบาล - พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจาํ 
- พนักงานจาง 

- งานการเจาหนาท่ี ไมนอยกวา 
5 กลุม 

ไมนอยกวา 
5 กลุม 

ไมนอยกวา 
5 กลุม 

(5) โครงการฝกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระดับตน) - พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจาํ 
- พนักงานจาง 
 
 

- งานการเจาหนาท่ี 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 
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กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

จํานวนกจิกรรม / ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

(6) โครงการฝกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับ advanced) - พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจาํ 
- พนักงานจาง 

- งานการเจาหนาท่ี 
- กองวิชาการและ
แผนงาน 

5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 

(7) โครงการฝกอบรมดานจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต - พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจาํ 
- พนักงานจาง 

- สํานักงานปลัดฯ 
- สํานักการศึกษา 

3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 

(8) โครงการฝกอบรมเฉพาะบุคลากรภายในแตละหนวยงาน - พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจาํ 
- พนักงานจาง 

- สวนราชการทุกสวน 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 

(9) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (O.D.)  
ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจาํ 
- พนักงานจาง 

- สํานักงานปลัดฯ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 

(10) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจาํ 
- พนักงานจาง 

- งานการเจาหนาที ่
- สวนราชการ 

6 โครงการ 6 โครงการ 6 โครงการ 
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กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

จํานวนกิจกรรม / ปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

(11) โครงการฝกอบรมความรูและทักษะดานการบริหาร  - พนักงานเทศบาลในสาย
งานบริหาร 

- งานการเจาหนาที ่ 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 

(12) โครงการ / กิจกรรมดานการจัดการความรู หรือการแลกเปลี่ยนความรู - พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

- สวนราชการทุกสวน 1 ครั้ง 2 คร้ัง 3 ครั้ง 

(13) จัดสงบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรธีรรมราช ไปประชุมวิชาการ  
      (ท้ังที่หนวยงาน ภายในและภายนอกจัดขึ้น) 

- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

- งานการเจาหนาที ่
- หนวยงานภายนอก
ทีดําเนินการ 

200 คน 200 คน 200 คน 

(14) จัดสงบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรธีรรมราชไปฝกอบรม สัมมนา  
      หรือดูงานในประเทศ (ทั้งท่ีหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกจัดขึ้น) 

- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

- งานการเจาหนาที ่
- หนวยงานภายนอก
ท่ีดําเนินการ 

200 คน 200 คน 200 คน 

(15) จัดสรรทุนสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดไดศึกษาตอทั้งใน 
      ระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท 

- ผูท่ีผานการประเมินและ
ไดรับการคัดเลือกศึกษา
ตอ 

- งานการเจาหนาที ่ - - - 

(16)  ปรบัปรงุกระบวนงานหลักของสวนราชการใหใชระยะเวลาดําเนินงาน 
       ลดลง 
 
 
 
 
 
 

- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

- สวนราชการทุกสวน 1  
กระบวน 

งาน 

1  
กระบวน 

งาน 

1  
กระบวน 

งาน 
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กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

จํานวนกิจกรรม / ปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

(17)  บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผลิตคูมือการปฏบิัติงานที่
รับผิดชอบแลวเสร็จ 

- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

- สวนราชการทุกสวน รอยละ 5 
ของ

บุคลากร 

รอยละ 7 
ของ

บุคลากร 

รอยละ 10 
ของ

บุคลากร 
(18)  จัดกิจกรรมดานศิลปะ  วัฒนธรรม  หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน 
        หรือสังคมเพื่อกระตุนจิตสํานึกความเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

- งานสงเสรมิ
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

3 หลักสูตร 5 หลักสูตร 7 หลักสูตร 

(19)  โครงการฝกอบรมพนักงานเทศบาลตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงงาน - พนักงานเทศบาล - งานการเจาหนาที ่ 200 ราย 200 ราย 200 ราย 
(20)  โครงการอื่น ๆ ที่สามารถกําหนดภายหลังตามความจําเปนและสถานการณ      
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9.  งบประมาณ 
  งบประมาณท่ีใชดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมาจากงบประมาณรายไดของ
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 จนสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  อันเปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชใหพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 


