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1. หลักการและเหตุผล 

      เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดทําแผนยุทธศาสตร:การพัฒนาบุคลากร 3 ป� (ป�งบประมาณ 2561-
2563) เพ่ือเป;นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

      ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ:และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545  ส<วนที่ 4  เรื่องการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล       ข(อ 288-326 กําหนดให(เทศบาลมีการพัฒนาผู(ได(รับการบรรจุเข(ารับราชการเป;นพนักงาน
เทศบาล ก<อนมอบหมายหน(าที่ให(ปฏิบัติงานเพ่ือให(รู(ถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทและอํานาจหน(าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเป;น
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป;นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต(องดําเนินการพัฒนาให(ครบถ(วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด เช<น การพัฒนาด(านความรู(พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให(ใช(วิธีการฝMกอบรมในห(องฝMกอบรม   การฝMกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได(    หาก
เทศบาลมีความประสงค:จะพัฒนาเพ่ิมเติม   ให(สอดคล(องกับความจําเป;นในการพัฒนาของแต<ละเทศบาลก็ให(
กระทําได( ทั้งน้ี เทศบาลที่จะดําเนินการจะต(องใช(หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดเป;น
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเป;นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว<ามีความเหมาะสม การพัฒนา
พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน(าที่ ให(เทศบาลสามารถเลือกใช(วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได(และอาจ
กระทําโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท(องถ่ิน สํานักงานส<งเสริมการปกครองท(องถ่ินจังหวัดนราธิวาส เทศบาลต(น
สังกัด ร<วมกับส<วนราชการอื่นหรือภาคเอกชน 

       ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ:และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 ส<วนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลข(อ 299 กําหนดให(เทศบาลจัดทาํแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู( ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให(ปฏิบัติหน(าที่ราชการในตําแหน<งน้ันได(อย<างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทํา
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต(องทําตามประกาศหลักเกณฑ:การจัดทําแผนแม<บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 โดยกําหนดเป;นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ป� 
ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาล  

      จากหลักการและเหตุผลดังกล<าวข(างต(น เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงได(จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรเทศบาล 3 ป� (ป�งบประมาณ 2561-2563)  โดยให(สอดคล(องกับแผนอัตรากําลัง 3 ป� 
(ป�งบประมาณ 2561-2563) 

 
2. เป�าหมายการพัฒนา 

      2.1 เพ่ือให(พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจํา พนักงานจ(างและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได(รับ
การพัฒนาในด(านความรู( ความสามารถ ทักษะและวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

      2.2 เพ่ือให(พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจํา พนักงานจ(างและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได(รับ
การพัฒนาด(านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 

      2.3 เพ่ือให(พนักงานเทศบาล  ลูกจ(างประจํา พนักงานจ(างและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติราชการได(อย<างมีประสิทธิภาพในสถานการณ:ที่มีความเปลี่ยนแปลลง 
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3. บทวิเคราะห#การพัฒนาบุคลากร 
การวิเคราะห#สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ของ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   ป� พ.ศ.2561-2563  สามารถสรุปข(อมูลที่ได(จากการประชุมและการวิเคราะห:
สภาพแวดล(อมภายใน และภายนอกของบุคลากร  ได(ดังน้ี 
  1. การวิเคราะห#สภาพแวดล�อมภายใน  เป;นการวิเคราะห:ศักยภาพและความพร(อมภายใน
ของบุคลากรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยมุ<งทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ<อน โดยสรุปได(ดังน้ี 

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(อมที่จะปรับตัวเพ่ือรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ: รวมถึงบุคลากรภายในองค:กรส<วนใหญ<มีระดับการศึกษาค<อนข(างสูง คือ 
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ได(ผ<านการอบรมหลักสูตรตามสายงานของตนเอง มีความชํานาญในทักษะ
การปฏิบัติงาน มีการแบ<งหน(าที่รับผิดชอบอย<างชัดเจน มีการส<งบุคลากรเข(ารับการอบรมเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบอย<างสม่ําเสมอ มีการทํางานเป;นทีม  มีความขยันและอดทน  ส<วนใหญ<จะเป;นคนในพ้ืนที่อยู<แล(ว  
ทําให(เข(าถึงชุมชนได(ตลอดเวลา  ประเด็นที่สําคัญคือ การมีงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่ง
ถือเป;นปPจจัยสําคัญประการหน่ึงในการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให(ดําเนินไปได(อย<างดี 
  จุดอ=อน (Weakness)   ประเด็นหลักทีเ่ป;นจดุอ<อนสาํคัญคือ พนักงานจ(างของเทศบาลเมือง          
สุไหงโก-ลก  ส<วนใหญ<ไม<เคยเข(ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ทําให(ไม<ทราบถึง
กฎหมายและระเบียบต<างๆในการปฏิบติังาน  พนักงานเทศบาลบางส<วนยังขาดการพัฒนาตนเอง(กองคลัง,กอง
ช<าง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม)  มีบุคลากรไม<เพียงพอในบางสายงาน (กองวิชาการและแผนงาน,กอง
สวัสดิการสังคม) เหตุการณ:ความไม<สงบใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต(  ส<งผลกระทบให(เกิดความเครียด และ
เกิดความวิตกกังวล  

2)  การวิเคราะห#สภาพแวดล�อมภายนอก  เป;นการวิเคราะห:ศักยภาพและความพร(อม
ภายนอกของบุคลากรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  โดยมุ<งทราบถึงโอกาส และอุปสรรค โดยสรุปได(ดังน้ี 

 

โอกาส (Opportunity) พบว<า เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก  มีผู(บริหารที่ให(ความสาํคัญ และมี
วิสัยทัศน:โดยเล็งเห็นถึงสภาพปPญหา จุดอ<อนและอุปสรรคของการพัฒนาพนักงาน ซึ่งจะเอื้อต<อการให(ความ
สนับสนุนในแนวทางการพัฒนาพนักงานได(อย<างเหมาะสม โดยมีการจัดส<งบุคลากรไปเข(ารับการอบรมของ
หน<วยงานภายนอกเช<น สถาบันพัฒนาบุคลากรท(องถ่ิน  กรมส<งเสริมการปกครองท(องถ่ิน  สถาบันพระปกเกล(า  
มหาวิทยาลัยต<างๆ  โดยได(ต้ังงบประมาณอย<างเพียงพอ  อีกประการหน่ึงเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  อยู<ในเขต
พ้ืนที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษของนโยบายรัฐบาล  ทําให(บุคลากรต(องมีความกระตือรือร(นในการ
แสวงหาความรู(เพ่ือมาสนองตอบในการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล<าวและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู(กับ
หน<วยงานอื่นได(กว(างขวางย่ิงข้ึน 

 

อุปสรรค (Threat) พบว<า เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีประเด็นที่ยังคงเป;นอุปสรรคในการ
ดําเนินงานที่สําคัญ คือ การมีหลักเกณฑ:ต<างๆของภาครัฐ มีหลายข้ันตอน  ทําให(ผลการปฏิบัติงานมีความล<าช(า  
การจัดการอบรมของหน<วยงานภายนอก  มีหลักสูตรที่ไม<ตรงกับความต(องการของบุคลากรในท(องถ่ิน  
บางส<วนราชการมีบุคลกรน(อยไม<เพียงพอกับปริมาณงานที่มีมากข้ึน  การพัฒนาบุคลากรบางด(านต(องขอความ
ร<วมมือวิทยากรจากส<วนกลาง  ขาดเครือข<ายในการพัฒนาอย<างต<อเน่ือง  และมีปPญหาด(านความมั่นคง 
เจ(าหน(าที่ผู(ปฏิบัติงานต(องคํานึงถึงความปลอดภัยในการเข(าออกพ้ืนที่  รวมทั้งการจัดกิจกรรมต<างๆในพ้ืนที่ 

/4.ยุทธศาสตร:... 
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4. ยุทธศาสตร#การพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ�างและพนักงานจ�าง 

    หลักการ 
บ<มเพาะ ปลูกฝPงและเสริมสร(างให(ข(าราชการส<วนท(องถ่ินเป;นมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ

อุดมการณ:ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือก<อให(เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีข้ึนอย<างย่ังยืน และ
เกิดประโยชน:สุขต<อประชาชนสูงสุด 
 

    วิสัยทัศน# 
ข(าราชการส<วนท(องถ่ินมีภูมิคุ(มกันต<อปPญหาด(านคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลและเป;นทีเ่ช่ือถือ

ศรัทธาของประชาชนในพ้ืนที่  
 

 พันธกิจ 
เสริมสร(างพัฒนาผู(นําและบุคลากรท(องถ่ินทุกระดับ ไปพร(อมกับการปรับปรงุกลไกการบรหิารงาน ให(

เกิดประโยชน:สงูสุดโดยยึดประชาชนเป;นศูนย:กลาง 
 

 ยุทธศาสตร#ท่ี 1 : การจัดการความรู�บุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและสนับสนุนยุทธศาสตร#ขององค#กร  
                           
 วิธีการพัฒนาที่ 1.1 ส<งเสรมิการแลกเปลี่ยนเรียนรู(ด(วยกระบวนการมสี<วนร<วมภายในองค:กร เพ่ือไปสู<  
                                   องค:กรแห<งการเรียนรู( 

วิธีการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาสมรรถนะพนักงานให(มีความพร(อมในการสนับสนุนยุทธศาสตร:ขององค:กร  
   

 ยุทธศาสตร#ท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู� ทักษะ และทัศนคติ) 

 

วิธีการพัฒนาที่ 2.1 ส<งเสรมิบุคลากรให(มีความรู( ทักษะ เพ่ือนําไปสู<ความเป;นมืออาชีพ 
วิธีการพัฒนาที่ 2.2 สร(างเสริมทัศนคติในการทํางานเชิงบวกให(มากข้ึน 
 

ยุทธศาสตร#ท่ี 3 : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา) 
 

วิธีการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนากระบวนการบรหิารทรัพยากรบคุคลทั้งระบบให(มีความยุติธรรม โปร<งใส
และตรวจสอบได( 

วิธีการพัฒนาที่ 3.2 ส<งเสรมิและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
วิธีการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการรกัษาและใช(ประโยชน:จากทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 

/5.วิธีการ... 
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5. วิธีการพัฒนาตามยุทธศาสตร#การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

    ยุทธศาสตร#ท่ี 1  การจัดความรู�บุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและสนับสนุนยุทธศาสตร#ขององค#กร   

เป�าประสงค# : เพ่ือสนับสนุนให(เกิดการเรียนรู(และการพัฒนาอย<างต<อเน่ือง รวมทัง้ส<งเสรมิให(มกีาร
แบ<งปPนแลกเปลี่ยนข(อมูล ข<าวสาร ความรู( (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให(มสีมรรถนะที่จําเป;นสําหรับการบรรลุภารกิจและเปDาหมายขององค:กร 

ตัวชี้วัด 
ร(อยละเฉลีย่ของบุคลากรของเทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก ทีผ่<านการประเมินสมรรถนะในระดับ

ที่องค:กรคาดหวัง  
 วิธีการพัฒนาท่ี 1.1 ส<งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู(ด(วยกระบวนการมสี<วนร<วมภายในองค:กร เพ่ือนําไปสู<
องค:กรแห<งการเรียนรู( 

โครงการ :  
 1. หลักสูตรพัฒนาเทศบาลเป;นองค:กรแห<งการเรียนรู( 
 2. จัดทําองค:ความรู(ภายในองค:กร (KM)   
 3. การแลกเปลี่ยนความรู(ระหว<างบุคลากรในหน<วยงาน (พ่ีสอนน(อง) 
 วิธีการพัฒนาท่ี 1.2 พัฒนาสมรรถนะพนักงานให(มีความพร(อมในการสนับสนุน ยุทธศาสตร:ขององค:กร  

โครงการ :  
1.การปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ(าง 
2.ฝMกอบรมด(านการสร(างจิตสํานึกและ ตะหนักต<อการปDองกนัและต<อต(านการทุจริต 
3.เทคโนโลยีรองรบัการพัฒนาเข(าสู<ยุคไทยแลนด: 4.0 
4.อบรมภาษาต<างประเทศ  

 ยุทธศาสตร#ท่ี  2  การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู� ทักษะ และทัศนคติ) 

 

เป�าประสงค# :  เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให(มีความสามารถในการ
ดําเนินงาน   เพ่ือรองรบัการพัฒนาองค:กรที่ครอบคลุมทุกด(าน 

ตัวชี้วัด 
- จํานวนวันที่บุคลากรได(รบัการพัฒนาเฉลี่ยต<อคนต<อป� 
- ความพึงพอใจของบุคลากรต<อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

  

 วิธีการพัฒนาท่ี 2.1 ส<งเสรมิบุคลากรให(มีความรู( ทกัษะเพ่ือนําไปสู<ความเป;นมืออาชีพ 
โครงการ :  
1. อบรมหลักสูตรตามสายงานมาตรฐานกําหนดตําแหน<ง จํานวน  13  หลักสูตร 
    (รายละเอียดตามบัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
2. การอบรมระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในตําแหน<งงานกับหน<วยจัดอบรม 
3. อบรมสัมมนา พัฒนาความรู(ทางวิชาการ และทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 
4. การอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. อบรมผู(สอนคัมภีร:อัลกุรอานในเขตเทศบาล  

   6. อบรมพนักงานดับเพลิง 
  7. พนักงานดับเพลิงข้ันก(าวหน(า 

/วิธีการ... 
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 วิธีการพัฒนาท่ี 2.2  สร(างเสริมทัศนคติในการทํางานเชิงบวกให(เพ่ิมมากข้ึน 

โครงการ : 
1. อบรมส<งเสริมด(านคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาวินัย  
2. โครงการส<งเสรมิพัฒนาทีมงานของพนักงานเทศบาล ลกูจ(าง และพนักงานจ(าง (Team 

work) 
3. อบรมสัมมนาผู(บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

 
 ยุทธศาสตร#ท่ี  3  การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ท้ังระบบ (สรรหา พัฒนา และ    
                         การรักษา) 

 

เป�าประสงค# :  เพ่ือส<งเสริมกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมทั้ง
ระบบ อย<างโปร<งใส และตรวจสอบได( อันประกอบด(วย การสรรหา การพัฒนา และการรักษาไว(ซึ่งทรัพยากร
บุคคลให(คงอยู<อย<างมีศักยภาพสูงสุด  

 

ตัวชี้วัด 
- ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
- ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนทางเดินสายอาชีพของทุกสายงานใน เทศบาลเมือง 
  สุไหงโก-ลก 

 
 วิธีการพัฒนาท่ี 3.1 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให(ยุติธรรม โปร<งใส และ
ตรวจสอบได( 

โครงการ :  
1. การจัดทําแผนอัตรากําลงั  3  ป�    
2. การจัดทําข(อตกลงในการปฏิบัติราชการ  

 
 วิธีการพัฒนาท่ี 3.2  ส<งเสรมิและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

โครงการ :  
1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป�   
2. จัดทําแผนความก(าวหน(าในสายอาชีพ   

  
 วิธีการพัฒนาท่ี 3.3 พัฒนาระบบการรกัษาและใช(ประโยชน:จากทรัพยากรบุคคล 

โครงการ : 
1. การคัดเลอืกพนักงานดีเด<น  
2. อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทํางาน 
3. ความรู(เกี่ยวกับสิทธิประโยชน:ของบุคลากร 
4. การตรวจสุขภาพเชิงรุก 
5. ฝMกซ(อมแผนงานประจําสัปดาห: 

 

 

/6.หลกัสูตร.. 
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6. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

 

   เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ได(จัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด  3  สายงาน  คือ 

       6.1 สายงานผู(บรหิาร และสมาชิกสภา   ประกอบด(วยหลักสูตร 
           - หลักสูตรด(านการบรหิารงานท(องถ่ิน เช<น 
    หลักสูตรผู(บริหารท(องถ่ิน : ประเทศไทย 4.0 
    หลักสูตรผู(นําท(องถ่ินมืออาชีพ 
 - หลกัสูตรด(านการบรหิารกิจการสภาท(องถ่ิน เช<น 
   หลักสูตรประธานและรองประธานสภาเทศบาล 
   หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล 
           - หลักสูตรด(านคุณธรรม และจริยธรรม เช<น 

   หลักสูตรท(องถ่ินคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 

      6.2 สายงานผู(ปฏิบัติ 
           - หลักสูตรความรู(พื้นฐานการปฏิบัติราชการ เช<น 
   การปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ(าง 
           - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รบัผิดชอบ 
   อบรมด(านการสร(างจจิสํานึกและตระหนักต<อการปDองกันและต<อต(านการทุจริต 
   อบรมด(านคอมพิวเตอร: 
   อบรมด(านภาษาต<างประเทศ 
           - หลักสูตรความรู(และทักษะเฉพาะแต<ละตําแหน<งตามสายงาน เช<น 
   หลักสูตรนักบรหิารงานทั่วไป 
   หลักสูตรนักบรหิารงานการคลงั 
   หลักสูตรเจ(าพนักงานธุรการ 
   หลักสูตรเจ(าพนักงานการเงินและบญัชี 
   หลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร: 
   หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
           - หลักสูตรด(านคุณธรรม และจริยธรรม เช<น 

   หลักสูตรส<งเสรมิด(านคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาวินัย 

      6.3 ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง 
           - หลักสูตรความรู(พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
           - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รบัผิดชอบ 
           - หลักสูตรความรู(และทักษะเฉพาะแต<ละหน(าที ่
           - หลักสูตรด(านคุณธรรม และจริยธรรม 
 - หลักสูตรเกี่ยวกบัสทิธิประโยชน: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<ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม<เข(าลักษณะรายจ<าย
หมวดอื่น ๆ ของ    แต<ละส<วนราชการ จํานวน 7 ส<วน  รายละเอียดตามบัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรแต<ละป� 
 
8.การติดตามและประเมินผล 
 
  การติดตามและประเมนิผล  เป;นกลไกสําคัญที่จะสะท(อนให(เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป;นการสะท(อนถึงผลการดําเนินงานของผู(ปฏิบัติงาน  ทั้งใน
ด(านความสําเร็จและความล(มเหลวในการปฏิบัติงาน  ที่ผู(เกี่ยวข(องควรรับทราบ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช(
ประโยชน:ในด(านการพัฒนา  การเสริมสร(างขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการจัดการในภาพรวมของ
องค:กร  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกตระหนักถึงคุณค<าของการประเมินผลบุคลากร  จึงได(กําหนดแนวทางในการ
ติตามและประเมินผล  ดังน้ี 
 

     1. กําหนดให(ผู(เข(ารับการพัฒนาต(องรายงานผลการเข(ารับการพัฒนาพร(อมแบบประเมินผลก<อน-
หลังการอบรม (ถ(ามี) ภายใน 15 วัน นับแต<วันกลับจากการอบรม /สัมมนา/ฝMกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต<อ
ผู(บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงนายกเทศมนตรีทราบ 

     2. ผู(บังคับบัญชาติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน ทุกระยะเวลา  6  เดือน โดยพิจารณา
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก<อนและหลังการพัฒนาตามข(อ 1 

     3.  นําผลการติดตามประเมินผลของผู(บังคับบัญชาแต<ละส<วนราชการ  เป;นข(อมูลประกอบการ
กําหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต(องการของบุคลากรในหน<วยงานต<อไป 
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9. สรุปผลแบบสอบถาม 
 
  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ได(ส<งแบบสํารวจความต(องการในการพัฒนาบุคลากรไปยัง
หน<วยงานต<างๆทั้งหมด  7  สํานัก/กอง  รวมทั้งสถานีขนส<งด(วย  โดยมีวัตถุประสงค:เพ่ือนํามาวิเคราะห:ความ
จําเป;นในการพัฒนาบุคลากร  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป�  (ป� 2561-2563)  เพ่ือที่นํามาจัดทําแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจ(างและพนักงานจ(างในรอบระยะเวลา  3  ป�   (ป� 2561-2563)  ทั้งหมด  200  ชุด  
สามารถแยกเป;นรายละเอียด  ดังน้ี 
 
  1. สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน   30   ชุด 
  2. กองคลัง   จํานวน   10   ชุด 
  3. กองช<าง   จํานวน   50   ชุด 
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม จํานวน  80   ชุด 
  5. กองวิชาการและแผนงาน จํานวน    9   ชุด 
  6. สํานักการศึกษา  จํานวน   10  ชุด 
  7. กองสวัสดิการสังคม  จํานวน    8   ชุด  
  8. สถานีขนส<ง   จํานวน    3   ชุด 
 
  รวมทั้งหมด   200  ชุด  
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


