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ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข และ

แนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเปนพนักงานเทศบาลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากร 

แต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ   ทั้ งในด้านความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  

ด้านการพัฒนางานในหน้าที่ๆ  รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  

ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและ

ภารกิจของเทศบาลเมืองนราธิวาสต่อไป 
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บทท่ี  1   

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 
หลักการและเหตุผล 

  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร

จัดการยุคใหม  ผูน าหรือผูบริหารองคกรตาง ๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ  

โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานเพ่ือแสวงหารูปแบบ

ใหม ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนาองคกร ซึ่งน าไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู

ภายในองคกร เพ่ือใหองคกรสามารถใชพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   เทศบาลเมืองนราธิวาส เปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่น ที่ใหความสําคัญเรื่องการพัฒนา

สวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  ในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม โดยสวนราชการตองพัฒนาความรู 

ความสามารถของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ทุกตําแหนง ใหเกิดความเชี่ยวชาญ เพ่ือให

สอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง  ตองมีการปรับเปลี่ยนแผนงานเนนสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงาน  

โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เนนการสรางแนวคิดใหม นอกจากจะพัฒนาดาน

ความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร  

ดานคุณสมบัติสวนตัว รวมทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตระหนักถึงการ

พัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ คือ การพัฒนาไปสู Thailand ๔.๐ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตอง

พัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค ๔.๐ เชนกัน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสริมการ

ทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและประกอบกับแนวทางการประกาศของ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 สวนที่ 4  เรื่อง  การพัฒนาพนักงานเทศบาล ดังนี้ 

  ขอ 288 – 362   กําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน

พนักงานเทศบาล  กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ

ราชการ บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานเทศบาลที่ดี  โดยเทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตร

ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการให

ใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากเทศบาลมีความประสงค

จะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละเทศบาลก็ใหกระทําได ทั้งนี้  เทศบาลที่จะ

ดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตร

ตามความจําเปนที่เทศบาลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ในหนาที่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได และอาจจะทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลาง
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พนักงานเทศบาล (ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) เทศบาลตนสังกัด หรือ

สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) รวมกับเทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับ

สวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได 

  ขอ 299   กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ 

ทัศนคติที่ดี   คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกําหนดตามแผนกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงาน

เทศบาล (ก.ท.) กําหนด  โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของ

แผนอัตรากําลังของเทศบาลนั้น 

  ดังนั้น  เทศบาลเมืองนราธิวาส  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพ  มีระบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหทันสมัย  และมีมาตรฐานของการใหบริการประชาชน

ทุก ๆ ดาน  รวมทั้งเปนการเพ่ิมทักษะความรูใหทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มีความรูทางดาน

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครอง และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
  เทศบาลเมืองนราธิวาสมีภารกิจ  อํานาจหนาที่ที่ กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.249๖ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 

 

   โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

  

 1. ส านักปลัดเทศบาล แบงออกเปน ๓ ฝาย ประกอบดวย    

  1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป        

  - งานธุรการ        

  - งานกิจการสภาเทศบาล 

  - งานกิจการขนสง 

  1.2  ฝายอํานวยการ 

  - งานการเจาหนาที่ 

  - งานสงเสริมการทองเที่ยว 
 1.3 ฝายปกครอง 

         - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานรักษาความสงบ 
         - งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
 2. กองคลัง แบงออกเปน ๑ งาน ๓ ฝาย ประกอบดวย 
  2.1 งานธุรการ 

   2.2 ฝายบริหารงานคลัง 

        - งานบริหารงานคลัง 

        - งานพัสดุและทรัพยสิน 

        - งานสถิติการคลัง 

        - งานการเงินและบัญชี 

   2.3 ฝายพัฒนารายได 

        - งานพัฒนารายได 

        - งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

    2.4 ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

        - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

        - งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
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       3. ส านักการช่าง แบงออกเปน ๑ ฝาย ๒ สวน ประกอบดวย 

   3.1 ฝายบริหารงานทั่วไป    

    - งานธุรการ 

  3.2 สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง            

       ฝายควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 

    - งานวิศวกรรม 

  - งานสถาปตยกรรม 

  - งานควบคุมอาคาร 

  - งานผังเมือง 

 3.3 สวนการโยธา 

  ฝายสาธารณูปโภค 

       - งานสาธารณูปโภค 

 - งานสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ 

 - งานสวนสาธารณะ 

 - งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 - งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย 

 - งานศูนยเครื่องจักรกล 

  - งานวิศวกรรมจราจร 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบงออกเปน ๓ ฝาย ประกอบดวย 

 4.1 ฝายบริหารงานทั่วไป  

  - งานธุรการ 

 4.2 ฝายบริหารงานสาธารณสุข 

  - งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 

  - งานวางแผนสาธารณสุข 

  - งานรักษาความสะอาด 

  - งานทันตสาธารณสุข 

  - งานศูนยบริการสาธารณสุข  

  - งานเภสัชกรรม 

 4.3  ฝายบริการสาธารณสุข 

  - งานเผยแพรและฝกอบรม 

  - งานสงเสริมสุขภาพ 

  - งานสัตวแพทย 
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  - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

  - งานปองกันและบําบัดยาเสพติด 

๕. กองวิชาการและแผนงาน แบงออกเปน 4 งาน ๒ ฝาย ประกอบดวย      

   ๕.1 งานธุรการ 

   ๕.2 งานรับเรื่องราวรองทุกข            

   ๕.๓ งานนิติกรรมสัญญา 

   ๕.๔ งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใชเรื่อง งบประมาณประจําป 

   5.5 ฝายแผนงานและงบประมาณ 

        - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

        - งานจัดทํางบประมาณ 

   5.6 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

        - งานเผยแพรประชาสัมพันธ 

        - งานบริการขอมูลขาวสาร     

6. ส านักการศึกษา แบงออกเปน ๑ ฝาย ๒ สวน ๑ หนวย ๖ โรงเรียน และ 6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ประกอบดวย 

  6.1 ฝายแผนงานและโครงการ 

      - งานแผนและโครงการ 

      - งานระบบสารสนเทศ 

      - งานงบประมาณ 

      - งานธุรการ 

 6.2 สวนบริหารการศึกษา 

        ๖.๒.๑ ฝายการเจาหนาที่ 

               - งานการเจาหนาที่ 

              - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 

 ๖.๒.๒ ฝายกิจการโรงเรียน และวิชาการ 

 - งานการศึกษาปฐมวัย 

 - งานโรงเรียน 

 - งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

 - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

  6.3 สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  6.3.๑ ฝายสงเสริมการศึกษา กิจกรรมเด็ก  และเยาวชน 
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   - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

   - งานฝกและสงเสริมอาชีพ 

   - งานหองสมุด, พิพิธภัณฑและ เครือขาย ทางการศึกษา 

   - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

   - งานกีฬาและนันทนาการ 

 - งานกิจการศาสนา 

 - งานสงเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม 

 6.4 หนวยศึกษานิเทศก         

 6.5 โรงเรียน   

   - โรงเรียนเทศบาล 1 

  - โรงเรียนเทศบาล 2 

            - โรงเรียนเทศบาล 3 
  - โรงเรียนเทศบาล 4 

  - โรงเรียนเทศบาล 5 

  - โรงเรียนเทศบาล 6 

 ๖.๖ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสาธิต  

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําจังหวัด   

            - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัดยิดยามาอียาอัลยากานี 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๔ (บานกําปงตาโกะ) 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย) 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยุมอียะห (กําปงปายง) 

  7. กองสวัสดิการสังคม แบงออกเปน ๑ งาน ๒ ฝาย ประกอบดวย 

          7.1 งานธุรการ 

          7.2 ฝายสังคมสงเคราะห 

            - งานสังคมสงเคราะห 

 - งานสวัสดิภาพเด็ก  เยาวชน กิจการสตรีและคนชรา 

 ๗.๓ ฝายพัฒนาชุมชน 

 - งานพัฒนาศักยภาพชุมชน 

 - งานพัฒนาอาชีพ - ภูมิปญญาทองถิ่น      

 8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

  บุคลากรเปนผูมีสมรรถนะสูง เปยมดวยคุณธรรมและจริยธรรม ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  
มุงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 

พันธกิจ   
  1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงานอยางสูงสุด 
  2. สรางเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนตอวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

3. สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเปนหัวใจหลักสําคัญ 
การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะตองมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน 

ทันสมัย  ซึ่งไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดง

แนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแตละคน ความตองการ  ความคาดหวัง และความ

ตองการของบุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเปนการประเมินโดย

วิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา รวมทั้ง

การวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบุคลากรในองคกร  อันเปนสภาพแวดลอมภายในองคกร ซึ่งทั้งหมดเปนการ

ประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา ปจจุบันบุคลากรใน เทศบาลเมืองนราธิวาส 

มีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต  

ทั้งนี้ โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength - S) จุดออน  

(Weak - W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (Oppotunity - O) และภัยคุกคาม (Threat - T)   

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑.  มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละต าแหนง

ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวก รวดเร็ว  

ทันตอเหตุการณ 

๒.  มีการก าหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ี

ปฏิบัติ 

๓.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT 

ใหทันสมัยอยูเสมอ  

๔.  มีจ านวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

๕.  ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดาน

วิชาการและดานพัฒนาบุคลากร 

๑.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวาง

ภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน

และกัน 

๒.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบ

และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

๓.  เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ

รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย 

๔.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด 

รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจและ

ขวัญก าลังใจ ที่จะท าใหขาราชการและเจาหนาที่

ทุมเทก าลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 

โอกาส (Oppotunity) ภัยคุกคาม(Threats) 
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๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและ 

การแขงขัน 

๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ    

ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนา 

ดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๔. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

๒. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9 

 

 

   การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 

  จากภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลและการปฏิบัติงานตามหนาที่ของสวนราชการตางๆ ที่เทศบาล 

กําหนดขึ้นจะเห็นไดวาพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลจะตอง เปนผูที่มีความรูความสามารถ 

และความเขาใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในทางระเบียบกฎหมายตามหนาที่และเทคนิคทักษะที่จะนํามาใช  

ในการปฏิบัติงาน หากพนักงานเทศบาลไมมีความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ไมมีคุณธรรม

จริยธรรมและทักษะในการปฏิบัติงาน ก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพแกองคกรและ

ประชาชนผูมารับบริการ  ซึ่งเทศบาลเมืองนราธิวาสไดวิเคราะหเปน 3 สวน ดังนี้ 

  1) การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 

      จุดแข็ง  

  1. บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่และภูมิลําเนาใกลเคียงกับเทศบาล 

  2. มีความรูเหมาะสมกับงาน 

  3. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

  4. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว โดยใชความสัมพันธสวนตัวได 

  5. มีประสบการณในการทํางานกอนมาบรรจุเปนพนักงานเทศบาล 

     จุดอ่อน  

  1. บุคลากรบางสวนมีความรูไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน และภารกิจของเทศบาล 

  2. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 

  3. มีภาระหนี้สิน 

  4. ใชระบบเครือญาติมากเกินไป ไมคํานึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ 

 2) การวิเคราะห์ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 

     จุดแข็ง 

  1. บุคลากรสวนใหญสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกวาหนึ่งตําแหนง 

  2. บุคลากรบางสวนมีความรูในการปฏิบัติงานและประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 

  ที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

     จุดอ่อน 

  1. การบรรจุแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําแหนงตาง ๆ ยังไมครบตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป 

  2. บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากกวางานในหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรฐาน 

  กําหนดตําแหนง ทําใหบางครั้งไมสามารถปฏิบัติงานไดทัน 
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 ๓) การวิเคราะห์องค์กร 
     จุดแข็ง 
  1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรมีความชัดเจน  ครอบคลุมและมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
  2. โครงสรางขององคกรเนนการมีสวนรวมของบุคลากร 

  3. คํานึงถึงประโยชนของผูรับบริการ  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

     จดุออ่น 

  1. ขาดการติดตาม/ประเมินผลแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่อง 

  2. โครงสรางองคกรเปนแบบสายการบังคับบัญชา ตองรอการตัดสินใจจากผูบริหาร 

  3. ภาระงานมาก  ทําใหกระบวนงานหลักไมไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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           โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 

หัวหนาหนวยงาน

จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานที่ทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบียบแลว 

รายงาน 

นายกเทศมนตรี 

น 

ทํางานตามคําสั่ง 

ฝกฝนพัฒนาดวยตนเอง 

ตามยุทธศาสตรได 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

 

   

 

ประเมินผล 
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               โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรในอนาคต 

 
 

การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส  จะเปนการพัฒนาโดยใหประชาชน 

มีสวนรวมและใชระบบเปด  โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเ พ่ือให ไดบุคลากรที่มีคุณภาพ   

มีคณะกรรมการท าหนาที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหา ทั้งการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผล 

เพ่ือการเลื่อนระดับต าแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง  

 

 

 

     นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
หัวหนาหนวยงาน

จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแลสนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานที่ท า 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรม

ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง

สนองยุทธศาสตรได 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา ประเมินผล/รายงาน 
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บทที่  ๒   
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และเป้าหมายการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์การพัฒนา 
 2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิดมุงมั่นที่จะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการบริหาร
และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  
 2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงมั่นที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของตนเอง
และคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล  
 2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานการปฏิบัติงาน มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตาม โครงการภายใต 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองนราธิวาส และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงและยุทธศาสตรของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หนวยงานตาง ๆ ที่ใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิผล 

ขอบเขตและเป้าหมายการพัฒนา 

  ขอบเขตครอบคลุมการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร การดําเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาล
เมืองนราธิวาส 
 1. เปาหมายเชิงปริมาณ  
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส  อันประกอบดวย  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางทุกคน  ไดรับการพัฒนา  การเพ่ิมพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานทุกคน 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสทุกคน ที่ไดเขารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู  

ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

  ๓. เปาหมายการพัฒนา 

 ๓.๑ พนักงานเทศบาลตําแหนงสายงานบริหารทุกคน จะตองไดรับการพัฒนาในแตละปอยางนอย  
1 หลักสูตร 
 ๓.๒ พนักงานเทศบาลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ จะตองไดรับการพัฒนาในแตละปอยางนอย  
1 หลักสูตร      
 3.๓  ลูกจางประจํา /พนักงานจาง  จะตองไดรับการพัฒนาในแตละปอยางนอย 1 หลักสูตร 
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 ๓.4  ผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาเทศบาล  จะตองไดรับการพัฒนาศักยภาพทางดาน 

การบริหารอยางนอยรอยละ 50 ของทั้งหมด 

บทท่ี  ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
 ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร

ของเทศบาลเมืองนราธิวาส เห็นสมควรใหจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร โดยใหมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมใน

มิติดานตางๆ ดังตอไปนี้  
 1. การกําหนดหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ ในการพัฒนา 

ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแต ละสายงานทีด่ํารงอยูตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป  

 2. พนักงานเทศบาล ตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลาย

หลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้งหรือตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร ดังนี้  

  (1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  

  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ  

  (3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  

  (4) หลักสูตรดานการบริหาร  

  (5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  

 3. วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหเทศบาลเมืองนราธิวาส เปนหนวยดําเนินการเอง หรือดําเนินการรวมกับ

หนวยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความจําเปน และความเหมาะสม ดังนี้  

  (1) การปฐมนิเทศ  

  (2) การฝกอบรม 

  (3) การศึกษาหรือดูงาน  

  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  

  (5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

 4. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการ

พัฒนาบุคลากร ตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอน โดยคํานึงถึงความประหยัดคุมคา เพ่ือใหการ

พัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5. ขั้นตอนการดําเนินงาน  

  5.1 การเตรียมการและการวางแผน  

   1) แตงตัง้คณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
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   2) พิจารณาเหตุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวา 

ผูใตบังคับบัญชาแตละคน สมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว  

   3) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  

ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรม

จริยธรรม 

  5.2 การดําเนินการพัฒนา  

   1) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่เปน 

ประโยชนตอการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนํา

ขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนาไดแก 

การคัดเลือกกลุมบุคคลที่สมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือก

แนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาที่ 

ความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เปนตน  

   2) วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  

โดยเลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเอง หรือเขารวมสมทบ 

กับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ รายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร  

หลักสูตร 

  เทศบาลเมืองนราธิวาส กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนงตองไดรับ

การพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

                   ๑) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๖. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๗. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๘. กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 

๙. ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการแผนดิน 
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                    ๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 

๑. พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

๔. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 

๕. ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหนาที่ความรับผิดชอบ

ในแตละต าแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

                    ๓) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละต าแหนง 

   ๑.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

   ๒.  หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

   ๓.  หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละต าแหนง 

                  ๓.๑ หลักสูตรพนักงานจางทุกต าแหนง 

                  ๓.๒ การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

                  ๓.๓ การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

   ๔)   หลักสูตรดานการบริหาร 

๑. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม 

๒. มนุษยสัมพันธในองคกร 

๓. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

๕. การพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรที่สวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 

                  สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน 

              ๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการเดียวกันได 
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บทท่ี  ๔   

วิธีการพัฒนาบุคลากร 
 

การก าหนดวิธีการพัฒนา    

  เทศบาลเมืองนราธิวาส ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เชน การจัดการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม ฝกอบรมโดยเทศบาลเมืองนราธิวาสดําเนินการเองหรือการสงเขารวมฝกอบรมที่

หนวยงานอ่ืนเปนผูจัด  และการพัฒนาในระยะยาว เชน การสอนงานในขณะทํางาน การมอบหมายงาน         

การหมุนเวียนงาน การใหคําปรึกษาแนะนํา การติดตามและประเมินผล ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดําเนินการพัฒนา

บุคลากร ไดดังนี้ 

  1.  การปฐมนิเทศ   จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่  กอนบรรจุเขารับ

ราชการ  เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจางที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม 

  2.  การฝกอบรม อาจดําเนินการ โดยเทศบาลเมืองนราธิวาส หรือโดยคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดนราธิวาส สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือสวนราชการอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

  ๓.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนา  อาจดําเนินการโดยเทศบาล  ก.ท.จ.นราธิวาส

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

  ๔.  การสอนงานการใหการศึกษา  หรือวิธีการอ่ืนดวยวิธีที่เหมาะสม  ทําโดยหัวหนางานหรือ

หัวหนาสวนราชการที่ไดรับมอบหมายทําการสอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชา 

  ๕. การมอบหมายงาน / การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ 

  ๖. การดูงาน 

  ขั้นตอนการด าเนินงาน  

๑. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 

๒. ศึกษาวิเคราะห กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ ที่เหมาะสมในการจัดหลักสูตรฝกอบรม 

ใหกับบุคลากรในสังกดั 

๓. พิจารณาบุคลากรของหนวยงานหรือสวนราชการภายในจุดใดที่ตองมีการฝกอบรบ  

เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน 

๔. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ตอคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ไดรับมอบมาย 

๕. จัดสงบุคคลไปอบรม และจัดทําเอกสารการฝกอบรม/คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 

๖. แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/ คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 

๗. จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลกรประจําป 
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๘. ประเมินผล  

งบประมาณ   ใชงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖ 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส   

วิเคราะหปญหาใหไดจากการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้น 

ของหนวยงาน 

บุคลากรไมสามารถปฏิบัติงานไดตาม

มาตรฐาน  และสําเร็จตามที่กําหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไมสําเร็จตามกําหนด 

พิจารณาความตองการฝกอบรม 
พิจารณาเปนรายบุคคล  หรือระดับ

หนวยงานภายใน 

สํารวจความตองการเพิ่มเติมจาก

บุคลากรในหนวยงาน ขออนุมัติผูบริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจําเปนที่ตองมีการฝกอบรม 

ตามลําดับความจําเปน กอน - หลัง 

สงบุคลากรไปฝกอบรม 

 

จัดทําโครงการฝกอบรม 

กําหนดเปาหมายของการฝกอบรม 

กําหนดเนื้อหาของการฝกอบรม 

กําหนดวิธีการฝกอบรม 
ดําเนินการฝกอบรม 

รายงานผลการฝกอบรม 
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รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพือ่ใหพนักงานเทศบาลทุกคน ทุกตําแหนง 
ไดรับการพัฒนา ภายในระยะเวลา ๓ ป 
 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
1. สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม 
เพราะการฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณและทัศนคตทิี่ดีมีประโยชน
ตอการปฏิบตัิงาน โดยใชหลักสูตร ดังนี้ 
    - ความรูพื้นฐานในการปฏบิัติราชการ 
    - การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
    - ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 
    - ดานการบรหิาร 
    - ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาส
ศึกษาตออยางเต็มที ่โดยการใหทุนการศึกษาหรือ
การอนุญาตใหศึกษาตอ และสงเสริมใหเพิ่มพูน
ความรูในการทํางานตลอดเวลา 

3.  สนับสนุนใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน 
ไดมโีอกาสทัศนะศึกษาดงูานตามโครงการตาง ๆ 
เพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
 
 

ดําเนินการเองหรือรวม 
กับหนวยงานอื่น โดยวิธีการ 
ดังนี ้
- ปฐมนิเทศ 
- ฝกอบรม 
- ศึกษาดูงาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ 
สัมมนา 
- การสอนงาน/ใหคําปรึกษา 
และอื่น ๆ 

- ใหทุนการศึกษาหรึอ 
อนุญาตใหศึกษาตอระดับ
ปริญญาตร ีปริญญาโท และ
หลักสตูรตามสายงานปฏิบตั ิ
 
- ดําเนินการเองหรือรวมกับ 
หนวยงานอ่ืน โดยวิธีการ 
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

งบเทศบาล  

 

 



 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

 การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม 
1. สงเสริมจริยธรรม เพือ่ใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง มีคุณภาพ มีความรู 
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัตหินาท่ีอยางเหมาะสม 
2. การจดัทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ 
พนักงานจาง 
3. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจาก
ประกาศเผยแพรมาตรฐานจรยิธรรม 
4. มีการพัฒนาจติสาํนึกรับผิดชอบตอบานเมือง  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเปนประมุข วางตวัเปนกลาง
ทางการเมือง 
 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืน ดังนี ้
- ปฐมนิเทศ 
- ฝกอบรม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ 
สัมมนา 
- การสอนงาน/ใหคําปรึกษา 
- วางมาตรการจูงใจและ 
ลงโทษ 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

งบเทศบาล  



วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

 การพัฒนาด้านอื่นๆ 

1.สงเสรมิใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา  
ลดขั้นตอนในการทํางาน การปรับใชขอมูล 
ใหเปนปจจุบันและสามารถใหบริการประชาชน 
ไดอยางรวดเร็ว 

2. ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน 
และเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการทํางาน 

3.ปฏริูปกระบวนทัศนการทํางานและการ
ใหบริการของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ
การใชประโยชนจากขอมลูเพื่อใหเปนการ
ปฏิบัติงานท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
3.สงเสรมิใหมีการดําเนินกิจกรรม 5 ส. 
 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืน ดังนี ้
- ปฐมนิเทศ 
- ฝกอบรม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา 
- การสอนงาน/ใหคําปรึกษา 
 
- ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน และ 
สถานท่ีบริการประชาชน 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

งบเทศบาล  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

  

 

 



แผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง 

- เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ลูกจางประจาํ และพนักงานจางมีประสบการณ
และไดพัฒนาตนเอง 
- เพื่อกระตุนใหคณะผูบริหาร สมาขิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง 
ไดปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

- สงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํและพนกังานจาง 
เกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 85 ของผูเขารับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานมี
ความรูและประสบการณมา
พัฒนางานตน 

 

 

400,000 ปงบประมาณ 

2564 - 2566 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจาํและพนกังานจาง 
ที่ผานการฝกอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน สามารถนาํ
ความรูและประสบการณที่ไดรับ
มาพัฒนาตนเอง เพื่อประโยชน
ทางราชการ 

สํานักปลัดเทศบาล 

2 
 
 

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ และ
พนักงานจาง 

-เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหบุคลากรสามารถนํา
หลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใชใน
การดําเนินชีวิตมีการพัฒนาดานอารมณ รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นสามารถนาํมาใชในการ
ปฏิบัติงานและอยูรวมกันอยางมีความสขุ 

-เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในเรื่องวนิัย  
การรักษาวินัยและกฎหมายเบื้องตนที่เกีย่วของ
ในการปฏิบัติหนาที ่
-เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง รูจัก
ทํางานรวมกันเปนทีม  มีทัศนคติที่ดีตองาน 
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา เพือ่นรวมงาน ผูมาใช
บริการ พรอมทั้งมีความสามัคคีภายในองคกร 

รอยละ 80 ของผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
บุคลากรมีความรู มีจิตสาํนึกที่ดี
ในการนําหลักคุณธรรมศีลธรรม
มาใชในการดําเนินชีวิต 

20,000 ปงบประมาณ 

2564 - 2566 
- สรางจิตสํานึกที่ดีใหผูบรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร
ของเทศบาล นําหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มาใชในการดําเนิน
ชีวิต มีการพัฒนาดานอารมณ 
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและ
นําไปใชในในการปฏิบัติงานและ
อยูรวมกันอยางมีความสุข 

สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

-เพื่อใหผูบริหารเทศบาล  บุคลากรของเทศบาล  
มีความรู ความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรม 

-เพื่อใหผูบริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาล 
มีความรู ความเขาใจและใหความสําคัญกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รอยละ 80 ของผูบริหาร 
บุคลากร ของเทศบาลมีความ
เขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรม การปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

20,000 ปงบประมาณ 

2564 - 2566 
-ผูบริหาร บุคลากรของเทศบาล 
มีความรู ความเขาใจในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ผูบริหารเทศบาล บุคลากรของ
เทศบาล มีความรู ความเขาใจ
และใหความสําคัญกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย 
สุจริตและปลูกฝงทัศนคติ  
วัฒนธรรมที่ดีในการตอตาน 
การทุจริต 

-เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 

-เพื่อปลูกฝงจิตสํานกึและคานยิมที่ดีในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแก 
คณะผูบริหาร 

รอยละ 80 ของผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
บุคลากร มีจิตสาธารณะและ
คานิยมที่ดีในการตอตาน 
การทุจริต 

20,000 ปงบประมาณ 

2564 - 2566 
-ผูเขารวมโครงการมีจิต
สาธารณะและเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชน 
สวนตน 

-ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานกึที่ดี
และคานิยมที่ดีในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-ผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจตามประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น 

สํานักปลัดเทศบาล 

5 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันผลประโยชนทบัซอน 

-เพื่อใหขาราชการและพนักงานมีความรู  
ความเขาใจเกีย่วกบัการปองกันผลประโยชน 
ทับซอน 

-เพื่อเปนการสรางจิตสํานกึและใหความตระหนัก
ถึงผลเสียของการมีผลประโยชนทับซอน 

-เพื่อสงเสริมและปองกันการปฏิบัติหนาที่
ราชการใหเปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม 

รอยละ ๘๐ ของพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจาํและ
พนักงานจาง มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับผลประโยชน 
ทับซอน 

20,000 ปงบประมาณ 

2564 - 2566 
-บุคลากรในสังกัดมีความรู 
ความเขาใจเกีย่วกบัผลประโยชน
ทับซอน 

-บุคลากรในสังกัดมีจิตสํานึกและ
มีความตระหนักทีจ่ะไมทําการ
อันเปนการขัดกันแหงประโยชน
ทับซอนหรือการมีผลประโยชน
ทับซอน 

สํานักปลัดเทศบาล 

6 โครงการอบรมดานระเบียบและ
กฎหมายใหแกสมาชกิสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

-เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลเขาใจเนื้อหา และ
สาระสําคัญของกฎหมายการบรหิารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของสมาชิกเกีย่วกับการตรวจสอบและ
สนับสนุนการบริหารงาน 

รอยละ 80 ของสภาเทศบาล
เขาใจเนื้อหาและสาระสําคัญ
ของกฎหมายการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได
อยางมีประสิทธภิาพ 

20,000 ปงบประมาณ 

2564 - 2566 

-เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล
เขาใจเนื้อหาและสาระสําคัญ
ของกฎหมายของการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และสามารถบริหางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

7 โครงการจัดฝกอบรมการใช
คอมพิวเตอรใหกับพนกังานเทศบาล
และพนักงานจาง 

เพือ่พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหกับพนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจาง 

รอยละ 80 ของผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับ
การใชคอมพิวเตอร 
 

5,000 ปงบประมาณ 

2564 - 2566 

พนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจางสามารถใช
คอมพิวเตอรไดถูกตองและม ี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 

             

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย 
สุจริตและปลูกฝงทัศนคติ  
วัฒนธรรมที่ดีในการตอตาน 
การทุจริต 

-เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 

-เพื่อปลูกฝงจิตสํานกึและคานยิมที่ดีในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแก 
คณะผูบริหาร 

รอยละ 80 ของผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
บุคลากร มีจิตสาธารณะและ
คานิยมที่ดีในการตอตาน 
การทุจริต 

20,000 ปงบประมาณ 

2564 - 2566 
-ผูเขารวมโครงการมีจิต
สาธารณะและเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชน 
สวนตน 

-ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานกึที่ดี
และคานิยมที่ดีในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-ผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจตามประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น 

สํานักปลัดเทศบาล 

 



บทท่ี 5 

การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสําคัญที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน  ทั้งในดาน
ความสําเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผูเกี่ยวของทุกฝายควรรับทราบ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวมของ
องคกร   เทศบาลเมืองนราธิวาสตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงไดกําหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 

 1) การรายงานผล 
 2) การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
 3) การนําผลการประเมินมาใช 

  1. การรายงานผล   โดยการกําหนดใหผูรับการพัฒนาตองรายงานผลการเขารับการพัฒนาตาม
แบบที่กําหนด ภายใน ๗ วัน นับแตวันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝกปฏิบัติ เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีทราบ 
  2. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล  เพ่ือทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดจน
การดําเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกเทศมนตรีทราบ  
โดยการพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ ๑ ประกอบดวย 

๑) นายกเทศมนตรี    ประธานกรรมการ 

๒) รองนายกเทศมนตรี   รองประธานกรรมการ 

๓) ปลัดเทศบาล    กรรมการ 

๔) รองปลัดเทศบาล    กรรมการ 

๕) ผูอ านวยการส านักการชาง   กรรมการ 

๖) ผูอ านวยการส านักการศึกษา  กรรมการ 

๗) ผูอ านวยการกองสาธารณสุขฯ   กรรมการ 

๘) หัวหนาส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ 

๙) ผูอ านวยการกองคลัง   กรรมการ 

๑๐)  ผูอ านวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการ 

๑๑)  ผูอ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 

๑๒)  หัวหนาฝายอ านวยการ   กรรมการ/เลขานุการ 

๑๓)  นักทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

       3. การน าผลการประเมินมาใช้  การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใชเปนขอมูล

ประกอบการกําหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความตองการของบุคลากรในหนวยงานตอไป 

 

 

 



 

บทท่ี 6 

บทสรุป 
 

 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส สามารถปรับเปลี่ยนแกไข

เพ่ิมเตมิใหเหมาะสมไดกับกฎหมายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนแนวนโยบาย

และยุทธศาสตรตาง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมาย อาจเปนเหตุใหการพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงที่จําเปน

ไดรับการพัฒนามากกวาและภารกิจบางประการทีไ่มมีความจําเปนอาจตองยกเลิก พนักงานเทศบาลจึงตองปรับตัวให

เหมาะสมกบัสถานการณอยูเสมอ 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 



แบบส ารวจการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
................................ 

สวนที่ ๑ :  ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ                                  � ชาย          � หญิง 

 

2. อาย ุ    � 18 - 30 ป     � 31 – 40 ป 

    � 41 - 50 ป    � 51 – 60 ป 

 

3. ประเภทพนักงาน  � พนักงานเทศบาล   � พนักงานครูเทศบาล 

    � พนักงานจางตามภารกิจ  � พนักงานจางทั่วไป 

 

4. อัตราเงินเดือน  � 10,000 บาท – 20,000 บาท         � 20,001 บาท – 30,000 บาท 

    � 30,001 บาท – 40,000 บาท         � 40,001 บาท – 50,000 บาท 

    � 50,000 บาทขึ้นไป 

 

5.วุฒิการศึกษา   � ต่ ากวา หรือจบ ป.๖   � ม.3 –ม.6 

    � ปวช. – ปวส./อนุปริญญา/ปวท. � ป.ตร ี

    � สูงกวาปริญญาตรี   � อ่ืน ๆ (เชน มศ.๓) 

 

สวนที่ 2 : ความพึงพอใจตอการไดรับการพัฒนาบุคลากร 

ล าดับ
ที ่

รายการ ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย  

1. ทานไดรับฝกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง      
2. ทานไดรับการสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน      
3. ทานไดรับเขารวมฝกอบรมและศึกษาดูงานที่เทศบาลจัดเอง      
4. ทานมคีวามตองการอบรมกับหนวยงานอื่น      
5. ทานไดรับการฝกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ      
6. ทานไดรับการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม      
7. ทานไดรับการฝกอบรมปฐมนิเทศกอนเขาปฏิบัติหนาที่      
8. ทานไดรับการสอนงานหรือฝกทักษะในการปฏิบตัิงานจากหัวหนางาน      
9. ทานติดตามการพัฒนาบุคลากร       
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สวนที่ 3 : ความตองการในการฝกอบรม  หลักสูตรที่ตองการฝกอบรม (เลือกไดมากกวา 1 หลักสูตร) 

 �   หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   

 �   หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ  

 �   หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

 �   หลักสูตรดานการบริหาร 

 สวนที่ ๔ : ปญหาอุปสรรคในการเขารับการพัฒนาบุคลากรของทาน (ถามี) 

 ............................................................................................................................. .......................................................... 

 ....................................................................... .................................................................................... ............................ 

 สวนที่ ๕ : ขอเสนอแนะ (ถามี) 

 ............................................................................................................................. .......................................................... 

 ....................................................................... ................................................................................................................  

 

 

 
แบบสํารวจนี ้จัดทําโดยงานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สํานกัปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธวิาส 

เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนพฒันาบุคลากรของเทศบาลเมอืงนราธวิาส ประจําป งบประมาณ 2564 -2566 

ขอความรวมมอืพนักงานเทศบาลทุกคนกรอกแบบสํารวจและสงคืนใหงานการเจาหนาที่ ภายในวันท่ี  25 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 



สรุปผล 

แบบสํารวจการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

  การส ารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส วัตถุประสงค

เพ่ือน าขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหประกอบการจัดท าแผนฝกอบรมประจ าปใหมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับความตองการของบุคลากรและหนวยงานมากที่สุด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการ

พัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส จากผลการส ารวจ

ขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

  แบบสอบถามความตองการฝกอบรมของบุคลากรเทศบาลเมืองนราธิวาส จากการสุมผูตอบแบบ

ส ารวจ ทั้งหมด 100 คน มีผูตอบส ารวจจ านวน 76 คนจากทั้งหมด 7 สวนราชการ เปนพนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจ า  และพนักงานจางตามภารกิจ มีการกระจายขอมูลอยางทั่วถึงทั้งเพศ อายุ  การศึกษา ประสบการณ 

และหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล  

 

 แบบสํารวจการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถามของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจ า และพนักงานจางตาม

ภารกิจ  

 จําแนกตามเพศ 

   - เพศชาย  จ านวน    40 คน          

   - เพศหญิง  จ านวน   36 คน 

       รวม   จํานวน   76 คน 

 จําแนกตามอายุ  

   - 18-30 ป  จ านวน   4 คน 

   - 31-40 ป  จ านวน   13 คน 

   -.41-50 ป  จ านวน   29 คน 

   - 51-60 ป  จ านวน   30 คน 

       รวม   จํานวน   76 คน 

 จําแนกตามประเภท 

   -พนักงานเทศบาล จ านวน   71 คน 

   -ลูกจางประจ า  จ านวน   1 คน 

   -พนักงานจางตามภารกิจ จ านวน   3 คน 

   -พนักงานจางทั่วไป จ านวน   1 คน 

       รวม   จํานวน   76 คน 

 



 จํานวนแนกตามเงินเดือน 

   - 10,000- 20,000 บาท  จ านวน    7 บาท 

   - 20,000- 30,000 บาท  จ านวน   21 บาท 

   - 30,001- 40,000 บาท  จ านวน   22 บาท 

   - 40,001- 50,000 บาท  จ านวน   18 บาท 

   - 50000 ขึ้นไป     บาท   จ านวน    8 บาท 

    รวม    จํานวน   76 คน 

 จําแนกตามการศึกษา 

   - ต่ ากวาหรือจบ ป.6   จ านวน    1 คน        

   - มัธยมศึกษาปที่ 3-6   จ านวน    2 คน       

   - ปวช. ปวท ปวสและอนุปริญญา   จ านวน    8 คน 

   - ปริญญาตรี    จ านวน   44 คน 

   - สูงกวาปริญญาตรี   จ านวน   21 คน 

        รวม   จํานวน   76 คน 

             

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการไดรับการพัฒนาบุคลากร 

    ขอ 1. ทานไดรับการฝกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนด  

     - แบบส ารวจพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 40.8  ไดรับการฝกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนด  

ระดับปานกลาง 

    ขอ 2. ทานไดรับการสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน  

      - แบบส ารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 48.7  ไดรับการสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน  

ระดับปานกลาง 

    ขอ ๓. ทานไดรับเขารวมฝกอบรมกับหนวยงานอื่น   

     - แบบส ารวจพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 44.7 ไดรับเขารวมฝกอบรมกับหนวยงานอื่น ระดับนอย 

    ขอ 4. ทานมีความตองการอบรมกับหนวยงานอื่น 

    - แบบส ารวจพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 38.  มีความตองการอบรมกับหนวยงานอื่นระดับมาก 

    ขอ 5. ทานไดรับการฝกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 

    - แบบส ารวจพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 50 ไดรับการฝกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ      

ระดับปานกลาง 

   ขอ 6. ไดรับการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม  

 - แบบส ารวจพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 51.1 ไดรับการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม  

ระดับปานกลาง 

    ขอ 7. ไดรับการฝกอบรมปฐมนิเทศกอนเขาปฏิบัติหนาที่ 



    - แบบส ารวจพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 50 ไดรับการฝกอบรมปฐมนิเทศกอนเขาปฏิบัติหนาที่ระดับ

ปานกลาง          

   ขอ 8. ไดรับการสอบงานหรือฝกทักษะในการปฏิบัติงานจากหัวหนา  

    - แบบส ารวจพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 43.4 ไดรับการสอบงานหรือฝกทักษะในการปฏิบัติงานจาก

หัวหนา ระดับปานกลาง 

 ขอ 9.  ทานติดตามการพัฒนาบุคลากร 

    - แบบส ารวจพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 47.4 ติดตามการพัฒนาบุคลากร ระดับปานกลาง 

สวนที่ 3 : ความตองการในการฝกอบรม 

 บุคลากรมีความตองการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ผลการส ารวจพบวา สวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม 

พอใจที่จะเขารับการอบรมในหลักสูตร ดังนี้ 

         ๑. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

         ๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 

   

  ดังนั้น ผลการส ารวจความตองการถามความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล ลูกจ างประจ า  

และพนักงานจาง เพ่ือเปนแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส  และความตองการ

ฝกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส จะเปนขอมูลใหไดทราบความตองการในการพัฒนาเทศบาลเมือง

นราธิวาส  การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู  ทักษะและประสบการณของบุคลการในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส

ทุกระดับ เปนการสรางการมีสวนรวมเพ่ือน าขอมูลที่เปนจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธในการพัฒนา

บุคลากร ตลอดจนงบประมาณคาใชจาย การติดตามผลการฝกอบรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือประโยชนตอเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

........................... 
 


