คํานํา
การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ป (2561-2563) ของเทศบาลเมืองสุไหงโกลก ได(คํานึงถึงภารกิจ อํานาจ หน(าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข(อง เพื่อพัฒนาให(บุคลากรเทศบาลรูร( ะเบียบ แบบ
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กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานเทศบาลแต<ละตําแหน<ง ให(ได(รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งใน
ด(านความรู(พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ ด(านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน(าที่รับผิดชอบ ด(านความรู(และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต<ละตําแหน<ง ด(านการบริหารและด(านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให(สอดคล(องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกต<อไป
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
11 กันยายน 2560

สารบัญ
หนา
คํานํา
1. หลักการและเหตุผล
2. เปDาหมายการพัฒนา

1
1

3. บทวิเคราะห:การพัฒนาบุคลากร
4. ยุทธศาสตร:การพัฒนาพนักงานเทศบาล

2
3

5. วิธีการพัฒนาตามยุทธศาสตร:การพัฒนา
6. หลักสูตรการพัฒนา
7. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

4
6
7

8. การติดตามและประเมินผล
9. สรุปผลแบบสอบถาม

7
8

ภาคผนวก
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- แบบสํารวจความต(องการในการพัฒนาบุคลากร
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1. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดทําแผนยุทธศาสตร:การพัฒนาบุคลากร 3 ป (ปงบประมาณ 25612563) เพื่อเป;นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ:และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ หารงานบุ คคลของเทศบาล ลงวั นที่ 28 พฤศจิก ายน 2545 ส<วนที่ 4 เรื่อ งการพัฒนาพนัก งาน
เทศบาล
ข(อ 288-326 กําหนดให(เทศบาลมีการพัฒนาผู(ได(รับการบรรจุเข(ารับราชการเป;นพนักงาน
เทศบาล ก<อนมอบหมายหน(าที่ให(ปฏิบัติงานเพื่อให(รู(ถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทและอํานาจหน(าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเป;น
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป;นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต(องดําเนินการพัฒนาให(ครบถ(วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด เช<น การพัฒนาด(านความรู(พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให(ใช( วิธีก ารฝMกอบรมในห(องฝMก อบรม การฝM กอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได( หาก
เทศบาลมีความประสงค:จะพัฒนาเพิ่มเติม ให(สอดคล(องกับความจําเป;นในการพัฒนาของแต<ละเทศบาลก็ให(
กระทําได( ทั้ งนี้ เทศบาลที่จ ะดํ าเนินการจะต(อ งใช(หลั กสู ตรที่คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลกํ าหนดเป; น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเป;นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว<ามีความเหมาะสม การพัฒนา
พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน(าที่ ให(เทศบาลสามารถเลือกใช(วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได(และอาจ
กระทําโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท(องถิ่น สํานักงานส<งเสริมการปกครองท(องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เทศบาลต(น
สังกัด ร<วมกับส<วนราชการอื่นหรือภาคเอกชน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ:และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ คคลของเทศบาล ลงวั นที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2545 ส< วนที่ 4 เรื่ อ งการพั ฒนาพนั ก งาน
เทศบาลข(อ 299 กําหนดให(เทศบาลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู( ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให(ปฏิบัติหน(าที่ราชการในตําแหน<งนั้นได(อย<างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทํา
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต(องทําตามประกาศหลัก เกณฑ:การจัดทํ าแผนแม<บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 โดยกําหนดเป;นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ป
ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาล
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล< าวข( างต( น เทศบาลเมื อ งสุไหงโก-ลก จึ ง ได( จั ดทํ าแผนพั ฒ นา
บุ ค ลากรเทศบาล 3 ป (ปงบประมาณ 2561-2563) โดยให( ส อดคล( อ งกั บ แผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป
(ปงบประมาณ 2561-2563)
2. เปาหมายการพัฒนา
2.1 เพื่อให(พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจํา พนักงานจ(างและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได(รับ
การพัฒนาในด(านความรู( ความสามารถ ทักษะและวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2.2 เพื่อให(พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจํา พนักงานจ(างและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได(รับ
การพัฒนาด(านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
2.3 เพื่อให(พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจํา พนักงานจ(างและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติราชการได(อย<างมีประสิทธิภาพในสถานการณ:ที่มีความเปลี่ยนแปลลง
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3. บทวิเคราะห#การพัฒนาบุคลากร
การวิเคราะห#สภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก ารเพื่ อ ระดมความคิ ดเห็ นในการจั ดทํ าแผนพั ฒนาบุ คลากร ของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ป พ.ศ.2561-2563 สามารถสรุปข(อมูลที่ได(จากการประชุมและการวิเคราะห:
สภาพแวดล(อมภายใน และภายนอกของบุคลากร ได(ดังนี้
1. การวิเคราะห#สภาพแวดลอมภายใน เป;นการวิเคราะห:ศักยภาพและความพร(อมภายใน
ของบุคลากรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยมุ<งทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ<อน โดยสรุปได(ดังนี้
จุดแข็ง (Strength) พบว<า เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยเฉพาะในระดับผู(บริหาร เป;นผู(ที่
มีความรู(ความสามารถที่หลากหลายด(าน และมีประสบการณ:ในการทํางาน ค<อนข(างสูง มีบุคลิกภาพดี มนุษย:
สัมพันธ:ที่ดี สุภาพ อ<อนน(อม ให(เกียรติซึ่งกันและกัน มีความขยันและอดทน พร(อมที่จะปรับตัวเพื่อรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ: รวมถึงบุคลากรภายในองค:กรส<วนใหญ<มีระดับการศึกษาค<อนข(างสูง คือ
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ได(ผ<านการอบรมหลักสูตรตามสายงานของตนเอง มีความชํานาญในทักษะ
การปฏิ บัติงาน มี การแบ< ง หน( าที่ รั บผิ ดชอบอย<างชัดเจน มี ก ารส<ง บุ คลากรเข( ารับ การอบรมเกี่ยวกั บ งานที่
รับผิดชอบอย<างสม่ําเสมอ มีการทํางานเป;นทีม มีความขยันและอดทน ส<วนใหญ<จะเป;นคนในพื้นที่อยู<แล(ว
ทําให(เข(าถึงชุมชนได(ตลอดเวลา ประเด็นที่สําคัญคือ การมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่ง
ถือเป;นปPจจัยสําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให(ดําเนินไปได(อย<างดี
จุดอ=อน (Weakness) ประเด็นหลักทีเ่ ป;นจุดอ<อนสําคัญคือ พนักงานจ(างของเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ส<วนใหญ<ไม<เคยเข(ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ทําให(ไม<ทราบถึง
กฎหมายและระเบียบต<างๆในการปฏิบตั ิงาน พนักงานเทศบาลบางส<วนยังขาดการพัฒนาตนเอง(กองคลัง,กอง
ช<าง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม) มีบุคลากรไม<เพียงพอในบางสายงาน (กองวิชาการและแผนงาน,กอง
สวัสดิการสังคม) เหตุการณ:ความไม<สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต( ส<งผลกระทบให(เกิดความเครียด และ
เกิดความวิตกกังวล
2) การวิเ คราะห#ส ภาพแวดลอมภายนอก เป; นการวิเ คราะห: ศัก ยภาพและความพร(อ ม
ภายนอกของบุคลากรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยมุ<งทราบถึงโอกาส และอุปสรรค โดยสรุปได(ดังนี้
โอกาส (Opportunity) พบว<า เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีผู(บริหารที่ให(ความสําคัญ และมี
วิสัยทัศน:โดยเล็งเห็นถึงสภาพปPญหา จุดอ<อนและอุปสรรคของการพัฒนาพนักงาน ซึ่งจะเอื้อต<อการให(ความ
สนับสนุนในแนวทางการพัฒนาพนักงานได(อย<างเหมาะสม โดยมีการจัดส<งบุคลากรไปเข(ารับการอบรมของ
หน<วยงานภายนอกเช<น สถาบันพัฒนาบุคลากรท(องถิ่น กรมส<งเสริมการปกครองท(องถิ่น สถาบันพระปกเกล(า
มหาวิทยาลัยต<างๆ โดยได(ตั้งงบประมาณอย<างเพียงพอ อีกประการหนึ่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อยู<ในเขต
พื้นที่ ชายแดนและเขตเศรษฐกิจ พิเศษของนโยบายรัฐบาล ทําให( บุคลากรต(องมีความกระตือ รือร( นในการ
แสวงหาความรู( เ พื่อ มาสนองตอบในการปฏิ บั ติงานตามนโยบายดั งกล< าวและมี ก ารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู( กั บ
หน<วยงานอื่นได(กว(างขวางยิ่งขึ้น
อุปสรรค (Threat) พบว<า เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีประเด็นที่ยังคงเป;นอุปสรรคในการ
ดําเนินงานที่สําคัญ คือ การมีหลักเกณฑ:ต<างๆของภาครัฐ มีหลายขั้นตอน ทําให(ผลการปฏิบัติงานมีความล<าช(า
การจั ด การอบรมของหน< วยงานภายนอก มี ห ลั ก สู ตรที่ไม< ตรงกั บ ความต( อ งการของบุ ค ลากรในท( อ งถิ่ น
บางส<วนราชการมีบุคลกรน(อยไม<เพียงพอกับปริมาณงานที่มีมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรบางด(านต(องขอความ
ร<วมมื อ วิ ท ยากรจากส< วนกลาง ขาดเครื อ ข< ายในการพั ฒ นาอย< างต< อ เนื่ อ ง และมี ปP ญ หาด( านความมั่ นคง
เจ(าหน(าที่ผู(ปฏิบัติงานต(องคํานึงถึงความปลอดภัยในการเข(าออกพื้นที่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต<างๆในพื้นที่
/4.ยุทธศาสตร:...
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4. ยุทธศาสตร#การพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง
หลักการ
บ<มเพาะ ปลู กฝPง และเสริ มสร( างให( ข(าราชการส< วนท(อ งถิ่นเป; นมื ออาชีพ มี คุณธรรมจริยธรรมและ
อุดมการณ:ในการปฏิบัติราชการ เพื่อก<อให(เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นอย<างยั่งยืน และ
เกิดประโยชน:สุขต<อประชาชนสูงสุด
วิสัยทัศน#
ข(าราชการส<วนท(องถิ่นมีภูมิคุ(มกันต<อปPญหาด(านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลและเป;นทีเ่ ชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในพื้นที่
พันธกิจ
เสริมสร(างพัฒนาผู(นําและบุคลากรท(องถิ่นทุกระดับ ไปพร(อมกับการปรับปรุงกลไกการบริหารงาน ให(
เกิดประโยชน:สงู สุดโดยยึดประชาชนเป;นศูนย:กลาง
ยุทธศาสตร#ที่ 1 : การจัดการความรูบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะและสนับสนุนยุทธศาสตร#ขององค#กร
วิธีการพัฒนาที่ 1.1 ส<งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู(ด(วยกระบวนการมีส<วนร<วมภายในองค:กร เพื่อไปสู<
องค:กรแห<งการเรียนรู(
วิธีการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาสมรรถนะพนักงานให(มีความพร(อมในการสนับสนุนยุทธศาสตร:ขององค:กร
ยุทธศาสตร#ที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู ทักษะ และทัศนคติ)
วิธีการพัฒนาที่ 2.1 ส<งเสริมบุคลากรให(มีความรู( ทักษะ เพือ่ นําไปสู<ความเป;นมืออาชีพ
วิธีการพัฒนาที่ 2.2 สร(างเสริมทัศนคติในการทํางานเชิงบวกให(มากขึ้น
ยุทธศาสตร#ที่ 3 : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)
วิธีการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให(มีความยุติธรรม โปร<งใส
และตรวจสอบได(
วิธีการพัฒนาที่ 3.2 ส<งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
วิธีการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการรักษาและใช(ประโยชน:จากทรัพยากรบุคคล
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5. วิธีการพัฒนาตามยุทธศาสตร#การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ยุทธศาสตร#ที่ 1 การจัดความรูบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะและสนับสนุนยุทธศาสตร#ขององค#กร
เปาประสงค# : เพื่อสนับสนุนให(เกิดการเรียนรู(และการพัฒนาอย<างต<อเนื่อง รวมทัง้ ส<งเสริมให(มกี าร
แบ<งปPนแลกเปลี่ยนข(อมูล ข<าวสาร ความรู( (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
บุคลากรให(มสี มรรถนะที่จําเป;นสําหรับการบรรลุภารกิจและเปDาหมายขององค:กร
ตัวชี้วัด
ร(อยละเฉลีย่ ของบุคลากรของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ทีผ่ <านการประเมินสมรรถนะในระดับ
ที่องค:กรคาดหวัง
วิธีการพัฒนาที่ 1.1 ส<งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู(ด(วยกระบวนการมีส<วนร<วมภายในองค:กร เพื่อนําไปสู<
องค:กรแห<งการเรียนรู(
โครงการ :
1. หลักสูตรพัฒนาเทศบาลเป;นองค:กรแห<งการเรียนรู(
2. จัดทําองค:ความรู(ภายในองค:กร (KM)
3. การแลกเปลี่ยนความรู(ระหว<างบุคลากรในหน<วยงาน (พี่สอนน(อง)
วิธีการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาสมรรถนะพนักงานให(มีความพร(อมในการสนับสนุน ยุทธศาสตร:ขององค:กร
โครงการ :
1.การปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ(าง
2.ฝMกอบรมด(านการสร(างจิตสํานึกและ ตะหนักต<อการปDองกันและต<อต(านการทุจริต
3.เทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเข(าสู<ยุคไทยแลนด: 4.0
4.อบรมภาษาต<างประเทศ
ยุทธศาสตร#ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู ทักษะ และทัศนคติ)
เปาประสงค# : เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให(มีความสามารถในการ
ดําเนินงาน เพื่อรองรับการพัฒนาองค:กรที่ครอบคลุมทุกด(าน
ตัวชี้วัด
- จํานวนวันที่บุคลากรได(รบั การพัฒนาเฉลี่ยต<อคนต<อป
- ความพึงพอใจของบุคลากรต<อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
วิธีการพัฒนาที่ 2.1 ส<งเสริมบุคลากรให(มีความรู( ทักษะเพือ่ นําไปสู<ความเป;นมืออาชีพ
โครงการ :
1. อบรมหลักสูตรตามสายงานมาตรฐานกําหนดตําแหน<ง จํานวน 13 หลักสูตร
(รายละเอียดตามบัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร)

2. การอบรมระยะสั้นเพือ่ เพิม่ สมรรถนะในตําแหน<งงานกับหน<วยจัดอบรม
3. อบรมสัมมนา พัฒนาความรูท( างวิชาการ และทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
4. การอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
5. อบรมผู(สอนคัมภีร:อัลกุรอานในเขตเทศบาล
6. อบรมพนักงานดับเพลิง
7. พนักงานดับเพลิงขั้นก(าวหน(า
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วิธีการพัฒนาที่ 2.2 สร(างเสริมทัศนคติในการทํางานเชิงบวกให(เพิ่มมากขึ้น
โครงการ :
1. อบรมส<งเสริมด(านคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาวินัย
2. โครงการส<งเสริมพัฒนาทีมงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ(าง และพนักงานจ(าง (Team
work)
3. อบรมสัมมนาผู(บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ยุทธศาสตร#ที่ 3 การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และ
การรักษา)
เปาประสงค# : เพื่อส<งเสริมกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมทั้ง
ระบบ อย<างโปร<งใส และตรวจสอบได( อันประกอบด(วย การสรรหา การพัฒนา และการรักษาไว(ซึ่งทรัพยากร
บุคคลให(คงอยู<อย<างมีศักยภาพสูงสุด
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
- ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนทางเดินสายอาชีพของทุกสายงานใน เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก
วิ ธี การพั ฒนาที่ 3.1 พั ฒ นากระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลทั้ ง ระบบให( ยุติธรรม โปร< ง ใส และ
ตรวจสอบได(
โครงการ :
1. การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
2. การจัดทําข(อตกลงในการปฏิบัติราชการ
วิธีการพัฒนาที่ 3.2 ส<งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
โครงการ :
1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
2. จัดทําแผนความก(าวหน(าในสายอาชีพ
วิธีการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการรักษาและใช(ประโยชน:จากทรัพยากรบุคคล
โครงการ :
1. การคัดเลือกพนักงานดีเด<น
2. อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทํางาน
3. ความรู(เกี่ยวกับสิทธิประโยชน:ของบุคลากร
4. การตรวจสุขภาพเชิงรุก
5. ฝMกซ(อมแผนงานประจําสัปดาห:

/6.หลักสูตร..

6
6. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได(จัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด 3 สายงาน คือ
6.1 สายงานผูบ( ริหาร และสมาชิกสภา ประกอบด(วยหลักสูตร
- หลักสูตรด(านการบริหารงานท(องถิ่น เช<น
หลักสูตรผู(บริหารท(องถิ่น : ประเทศไทย 4.0
หลักสูตรผู(นําท(องถิ่นมืออาชีพ
- หลักสูตรด(านการบริหารกิจการสภาท(องถิ่น เช<น
หลักสูตรประธานและรองประธานสภาเทศบาล
หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล
- หลักสูตรด(านคุณธรรม และจริยธรรม เช<น
หลักสูตรท(องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
6.2 สายงานผู(ปฏิบัติ
- หลักสูตรความรู(พื้นฐานการปฏิบัตริ าชการ เช<น
การปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ(าง
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รบั ผิดชอบ
อบรมด(านการสร(างจิจสํานึกและตระหนักต<อการปDองกันและต<อต(านการทุจริต
อบรมด(านคอมพิวเตอร:
อบรมด(านภาษาต<างประเทศ
- หลักสูตรความรู(และทักษะเฉพาะแต<ละตําแหน<งตามสายงาน เช<น
หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
หลักสูตรเจ(าพนักงานธุรการ
หลักสูตรเจ(าพนักงานการเงินและบัญชี
หลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร:
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
- หลักสูตรด(านคุณธรรม และจริยธรรม เช<น
หลักสูตรส<งเสริมด(านคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาวินยั
6.3 ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง
- หลักสูตรความรู(พื้นฐานการปฏิบัตริ าชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รบั ผิดชอบ
- หลักสูตรความรู(และทักษะเฉพาะแต<ละหน(าที่
- หลักสูตรด(านคุณธรรม และจริยธรรม
- หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน:และสวัสดิการต<างๆ
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7. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ใช(งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาผู(บริหาร พนักงานเทศบาล
ลูกจ(างและพนักงานจ(าง ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ<ายประจําป พ.ศ.2561-2563 แผนงาน
บริหารงานทั่วไปหมวดค<าใช(สอย ประเภทรายจ<ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม<เข(าลักษณะรายจ<าย
หมวดอื่น ๆ ของ แต<ละส<วนราชการ จํานวน 7 ส<วน รายละเอียดตามบัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรแต<ละป
8.การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป;นกลไกสําคัญที่จะสะท(อนให(เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป;นการสะท(อนถึงผลการดําเนินงานของผู(ปฏิบัติงาน ทั้งใน
ด(านความสําเร็จและความล(มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู(เกี่ยวข(องควรรับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปใช(
ประโยชน:ในด(านการพัฒนา การเสริมสร(างขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการจัดการในภาพรวมของ
องค:กร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกตระหนักถึงคุณค<าของการประเมินผลบุคลากร จึงได(กําหนดแนวทางในการ
ติตามและประเมินผล ดังนี้
1. กําหนดให(ผู(เข(ารับการพัฒนาต(องรายงานผลการเข(ารับการพัฒนาพร(อมแบบประเมินผลก<อนหลั ง การอบรม (ถ( า มี ) ภายใน 15 วั น นั บ แต< วั นกลั บ จากการอบรม /สั ม มนา/ฝM ก ปฏิ บั ติ เพื่ อ เสนอต< อ
ผู(บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีทราบ
2. ผู( บัง คั บ บั ญชาติ ดตามประเมิ นผล การปฏิ บั ติง าน ทุก ระยะเวลา 6 เดื อ น โดยพิจ ารณา
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก<อนและหลังการพัฒนาตามข(อ 1
3. นําผลการติดตามประเมินผลของผู(บังคับบัญชาแต<ละส<วนราชการ เป;นข(อมูลประกอบการ
กําหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต(องการของบุคลากรในหน<วยงานต<อไป
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9. สรุปผลแบบสอบถาม
เทศบาลเมื อ งสุไหงโก-ลก ได( ส< ง แบบสํ ารวจความต( อ งการในการพั ฒ นาบุ คลากรไปยั ง
หน<วยงานต<างๆทั้งหมด 7 สํานัก/กอง รวมทั้งสถานีขนส<งด(วย โดยมีวัตถุประสงค:เพื่อนํามาวิเคราะห:ความ
จําเป;นในการพัฒนาบุคลากร ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (ป 2561-2563) เพื่อที่นํามาจัดทําแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจ(างและพนักงานจ(างในรอบระยะเวลา 3 ป (ป 2561-2563) ทั้งหมด 200 ชุด
สามารถแยกเป;นรายละเอียด ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน
2. กองคลัง
จํานวน
3. กองช<าง
จํานวน
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม จํานวน
5. กองวิชาการและแผนงาน
จํานวน
6. สํานักการศึกษา
จํานวน
7. กองสวัสดิการสังคม
จํานวน
8. สถานีขนส<ง
จํานวน
รวมทั้งหมด 200 ชุด

30
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50
80
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ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

