บัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร0ที่ 1 การจัดการความรู3บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะและสนับสนุนยุทธศาสตร0ขององค0กร
วิธีการพัฒนาที่ 1.1 ส6งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู3ด3วยกระบวนการมีส6วนร6วมภายในองค0กร เพื่อนําไปสู6องค0กรแห6งการเรียนรู3

1

พัฒนาเทศบาลเปน
องคกรแหงการ
เรียนรู

เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
(ต6อป)
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการ 12
12
12
อยางนอย รอยละของ
เรียนรูและการพัฒนา
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
เดือนละ 1 บุคลากรทีผ่ าน
อยางตอเนื่อง
ครั้ง
การประเมิน
สมรรถนะใน
ระดับที่คาดหวัง

2

จัดทําองคความรู
ภายในองคกร(KM)

เพื่อเปนคูมือใหบุคลากร 7 เรื่อง 7 เรื่อง 7 เรื่อง
ไดศึกษาเรียนรู

3

การแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนความรู
ความรูระหวาง
ประสบการณ ในการ
บุคลากรในหนวยงาน ทํางานระหวางบุคลากร
(พี่สอนนอง)

ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค0

บุคลากร บุคลากร บุคลากร
ทุกคน ทุกคน ทุกคน

ผลที่คาดว6าจะได3รับ
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ขอมูลขาวสาร ระเบียบ
กฎหมาย มาพัฒนางานใน
หนาที่

หน6วย
ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง

-

ตลอดป: จํานวนองค
บุคลากรใชเปนแนวทางใน
งบประมาณ ความรู (KM)
การศึกษาเรียนรู ในการ
อยางนอย สวน ปฏิบัติงาน
ราชการละ 1
เรื่อง ตอป:

ทุกสํานัก/กอง

-

ตลอดป: รอยละของ
บุคลากรมีความรูในการ
งบประมาณ บุคลากรทีผ่ าน ปฏิบัติงาน ภารกิจของสวน
การประเมิน
ราชการบรรลุผลสําเร็จ
สมรรถนะใน
ระดับที่คาดหวัง

ทุกสํานัก/กอง

บัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ที่
1

2

3

ยุทธศาสตร0ที่ 1 การจัดการความรู3บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะและสนับสนุนยุทธศาสตร0ขององค0กร
วิธีการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาสมรรถนะพนักงานให3มีความพร3อมในการสนับสนุนยุทธศาสตร0ขององค0กร
เป9าหมาย
งบประมาณ
หลักสูตร
วัตถุประสงค0
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
(ต6อป)
64 คน
การปฐมนิเทศ
เพื่อใหพนักงานและ
20,000
1 วัน ผูเขารับการ
พนักงาน
พนักงานจางทีบ่ รรจุใหม
บาท
ปฐมนิเทศมี
เทศบาล พนักงานครู หรือโอนยายมาใหม
ความรู เขาใจ
ไดรับความรูเบื้องตนใน
เทศบาลและ
นโยบาย
การทีจ่ ะปฏิบัตงิ าน
พนักงานจาง
บทบาทหนาที่
ราชการ
ของตนเอง
ฝGกอบรมดานการ
สรางจิตสํานึกและ
ตะหนักตอการ
ปHองกันและตอตาน
การทุจริต
เทคโนโลยีรองรับการ
พัฒนาเขาสูยุคไทย
แลนด4.0

เพื่อใหบุคลากรของ
เทศบาลมีจิตสํานึกและ
ตะหนักตอการปHองกัน
และตอตานการทุจริต

ผลที่คาดว6าจะได3รับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลและพนักงานจางทีบ่ รรจุ
ใหมหรือโอนยายมาใหมไดรับทราบ
นโยบาย ความรูเบือ้ งตนในการที่
จะปฏิบัตงิ านราชการ

หน6วย
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

50 คน 55 คน 60 คน 500,000
บาท

5 วัน

มีบุคลากรเขา เปนองคกรโปรงใส ไมมีการทุจริต
รับการอบรม ไมมีผลประโยชนทับซอน
เพิ่มขึ้นรอยละ
10 ตอป:

ทุกสํานัก/กอง

พนักงานเทศบาล
80 คน 80 คน 80 คน ตามรายจาย
สามารถใชเทคโนโลยี
ของแตละ
สมัยใหม ยุค 4.0 ในการ
หลักสูตร
ปฏิบัติงาน

5 วัน

ผูเขาอบรม
สามารถปฏิบัติหนาที่และบริการ
สามารถใช
ประชาชนในยุคไทยแลนด 4.0
เทคโนโลยี
ตามหลักธรรมาภิบาล
สมัยใหมใน
การปฏิบัตงิ าน
ได

สถาบัน
ฝGกอบรม

ที่

หลักสูตร

4

อบรมภาษาตาง
ประเทศ

เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว6าจะได3รับ
2561 2562 2563
(ต6อป)
พนักงานเทศบาล
60 คน 30 คน 30 คน 40,000
1 เดือน ผูเขาอบรม
สามารถปฏิบัติหนาที่และบริการ
สามารถใช
บาท
สามารถ
ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล
ภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร
บริการประชาชน
ภาษาตางประ
เทศในการ
บริการ
ประชาชน
วัตถุประสงค0

หน6วย
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

บัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร0ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู3 ทักษะ ทัศนคติ)
วิธีการพัฒนาที่ 2.1 ส6งเสริมบุคลากรให3มีความรู3 ทักษะ เพื่อนําไปสู6ความเป>นมืออาชีพ
ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค0

1

นักบริหารงานทั่วไป

2

นักบริหารงานการ
คลัง

3

นักบริหาร
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาสมรรถนะดาน
การบริหารและการ
จัดการภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
จิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติราชการ
พัฒนาสมรรถนะดาน
การบริหารและการ
จัดการภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
จิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติราชการ
พัฒนาสมรรถนะดาน
การบริหารและการ
จัดการภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
จิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติราชการ

เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
(ต6อป)
1 คน 2 คน
32,300 4 สัปดาห สามารถ
บาท
ปฏิบัติงานใน
ตอคน
ตําแหนงได
เปนอยางดี

ผลที่คาดว6าจะได3รับ
สามารถนําความรูความเขาใจ
ทักษะและประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดและประยุกตใชในการ
บริหารงานราชการตอไป

หน6วย
ดําเนินการ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

2 คน

-

-

32,300
บาท
ตอคน

4 สัปดาห สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงได
เปนอยางดี

สามารถนําความรูความเขาใจ
ทักษะและประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดและประยุกตใชในการ
บริหารงานราชการตอไป

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

-

1 คน

-

32,300
บาท
ตอคน

4 สัปดาห สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงได
เปนอยางดี

สามารถนําความรูความเขาใจ
ทักษะและประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดและประยุกตใชในการ
บริหารงานราชการตอไป

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

วัตถุประสงค0

เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
(ต6อป)
1 คน 2 คน
32,300 4 สัปดาห สามารถ
บาท
ปฏิบัติงานใน
ตอคน
ตําแหนงได
เปนอยางดี

หน6วย
ดําเนินการ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

ที่

หลักสูตร

4

นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม

พัฒนาสมรรถนะดาน
การบริหารและการ
จัดการภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
จิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติราชกา

5

เจาพนักงานธุรการ

ใหมีความรูพื้นฐานใน
ตําแหนงหนาที่ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1 คน

-

-

เปนไปตาม 4 สัปดาห
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงได
เปนอยางดี

สามารถนําความรูความเขาใจ
ทักษะและประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดและประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานราชการตอไป

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

6

เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี

ใหมีความรูพื้นฐานใน
ตําแหนงหนาที่ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1 คน

-

-

เปนไปตาม 4 สัปดาห
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงได
เปนอยางดี

สามารถนําความรูความเขาใจ
ทักษะและประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดและประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานราชการตอไป

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

7

นายชางโยธา

ใหมีความรูพื้นฐานใน
ตําแหนงหนาที่ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1 คน

2 คน

เปนไปตาม 4 สัปดาห
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงได
เปนอยางดี

สามารถนําความรูความเขาใจ
ทักษะและประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดและประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานราชการตอไป

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

ผลที่คาดว6าจะได3รับ
สามารถนําความรูความเขาใจ
ทักษะและประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดและประยุกตใชในการ
บริหารงานราชการตอไป

ที่

หลักสูตร

8

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

9

นักพัฒนาชุมชน

เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
(ต6อป)
ใหมีความรูพื้นฐานใน
1 คน
เปนไปตาม 4 สัปดาห สามารถ
ตําแหนงหนาที่ สามารถ
รายจายของ
ปฏิบัติงานใน
ปฏิบัติงานไดอยางมี
แตละ
ตําแหนงได
ประสิทธิภาพและ
หลักสูตร
เปนอยางดี
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค0

ใหมีความรูพื้นฐานใน
ตําแหนงหนาที่ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

11 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

สามารถนําความรูความเขาใจ
ทักษะและประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดและประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานราชการตอไป

หน6วย
ดําเนินการ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

เปนไปตาม 4 สัปดาห
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงได
เปนอยางดี

สามารถนําความรูความเขาใจ
ทักษะและประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดและประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานราชการตอไป

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

เปนไปตาม 4 สัปดาห
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงได
เปนอยางดี

สามารถนําความรูความเขาใจ
ทักษะและประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดและประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานราชการตอไป

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

ใหมีความรูพื้นฐานใน
58 คน 20 คน 13 คน เปนไปตาม 4 สัปดาห
รายจายของ
ตําแหนงหนาที่ สามารถ
แตละ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
หลักสูตร
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(งบเงิน
อุดหนุน)

สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงได
เปนอยางดี

สามารถนําความรูความเขาใจ
ทักษะและประสบการณที่ไดรับไป
ถายทอดและประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานราชการตอไป

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น
/กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

10 เจาพนักงานทะเบียน ใหมีความรูพื้นฐานใน
ราษฎรและบัตร
ตําแหนงหนาที่ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1 คน

ผลที่คาดว6าจะได3รับ

-

-

1 คน

เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
(ต6อป)
12 การอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะงาน 76
36
27 ตามรายจาย 3-5 วัน ผูเขาอบรม
เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน ตามตําแหนง
ของแตละ
สามารถ
ตําแหนงงานกับ
หลักสูตร
ปฏิบัติงาน
ตําแหนงไดดี
หนวยจัดอบรม
ขึ้น
ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค0

13 อบรมสัมมนา พัฒนา
ความรูทางวิชาการ
และทัศนศึกษาดูงาน
ของพนักงานครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

เพื่อใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดพัฒนา
เรียนรู การจัดการเรียน
การสอน

160
คน

160
คน

160
คน

700,000
บาท

14 การอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

เพื่อใหกรรมการ
สถานศึกษา มีความรู
ประสบการณ ในการมี
สวนรวมดานการ
จัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ

60

60

60

200,000
บาท

1 สัปดาห ผูเขาอบรม
สามารถนํา
ความรูและ
ประสบการณ
มาพัฒนาการ
จัดการศึกษา
5 วัน

หน6วย
ดําเนินการ
บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
สถาบันจัด
สามารถปฏิบัติหนาที่และบริการ
อบรม,
ประชาชน ตามหลัก ธรรมาภิบาล กรมสงเสริมฯ,
หนวยงาน
ราชการที่
เกี่ยวของ
โรงเรียนเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็ก สํานักการศึกษา
เล็ก สามารถพัฒนาการจัด
การศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชน
ผลที่คาดว6าจะได3รับ

ผูเขาอบรม
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
สัมมนา เขาใจ เทศบาล เปนที่ยอมรับของชุมชน
บทบาทหนาที่
ของตนเอง
ในการพัฒนา
การศึกษา

สํานักการศึกษา

เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
(ต6อป)
15 อบรมผูสอนคัมภีรอัล เพื่อใหมีความรู ความ
70
70
70
50,000
3 วัน ผูเขาอบรมมี
กุรอานในเขต
เขาใจ วิสัยทัศน ทักษะ
บาท
ความรู ความ
เทศบาล
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เขาใจ กระจาง
ชัดในคัมภีรอัล
กระบวนการจัดการเรียน
กุรอาน
การสอนอัลกุรอานอยาง
ถายทอดได
มีประสิทธิภาพ
ถูกตอง
16 พนักงานดับเพลิง
อบรมเพิม่ ความรูใหกับ 2 คน 2 คน 2 คน 20,000
5 วัน ผานหลักสูตร
พนักงานดับเพลิง
บาท
การอบรม
ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค0

17 พนักงานดับเพลิงขั้น อบรมเพิม่ ความรูใหกับ
กาวหนา
พนักงานดับเพลิง

-

2 คน

-

40,000
บาท

15 วัน

ผานหลักสูตร
การอบรม

ผลที่คาดว6าจะได3รับ
การปฏิบัติตามคําสอนในคัมภีรอัล
กุรอาน การตีความ การถายทอด
ถูกตองตรงประเด็น อยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข

หน6วย
ดําเนินการ
สํานักการศึกษา

พนักงานดับเพลิง มีความรูความ
ชํานาญเพิ่มมากขึ้นในการปHองกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย

วิทยาลัย ปภ.
วิทยาเขตสงขลา

พนักงานดับเพลิง มีความรูความ
ชํานาญเพิ่มมากขึ้นในการปHองกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย และ
สามารถชวยเหลือผูประสบภัยได
อยางทันทวงที

วิทยาลัย ปภ.
วิทยาเขตสงขลา

บัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร0ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู3 ทักษะ ทัศนคติ)
วิธีการพัฒนาที่ 2.2 สร3างเสริมทัศนคติในการทํางานเชิงบวกให3มากขึ้น
เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว6าจะได3รับ
2561 2562 2563
(ต6อป)
100
100 500,000
3 วัน ผูเขาอบรมมี ผูเขารับการพัฒนามีคุณธรรมและ
เพื่อสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม การรักษา คน
คน
บาท
คุณธรรมและ จริยธรรม รักษาวินัย บริการ
จริยธรรม
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
วินัยใหแกพนักงาน
และรักษาวินัย
เทศบาล ลูกจาง
พนักงานจาง

หน6วย
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจางและ
พนักงานจาง
เกิดความรัก สมัครสมาน
สามัคคีในหมูคณะ

ผูเขาโครงการ พนักงานเทศบาล ลูกจางและ
มีความรัก
พนักงานจางเกิดความรัก สมัคร
ความสามัคคี สมานสามัคคีในหมูคณะ
ในการทํางาน
มากขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ผูเขาอบรมมี ผูบริหารและสมาชิกสภามีความรู
ความรูเขาใจ วิสยั ทัศนในการบริหารงานมากขึ้น
ในบทบาท
หนาที่ของตน
มากขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค0

1

อบรมสงเสริมดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม การรักษา
วินัย

2

โครงการสงเสริม
พัฒนาทีมงานของ
พนักงานเทศบาล
ลูกจาง และพนักงาน
จาง (Team work)

100,000
บาท

2 วัน

3

อบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู
40 คน 40 คน 40 คน 500,000
ผูบริหารและสมาชิก วิสยั ทัศนในการ
บาท
สภาเทศบาล
บริหารงานของผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล

5 วัน

- 100
คน

-

บัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร0ที่ 3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)
วิธีการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให3ยุติธรรม โปร6งใส และตรวจสอบได3
เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
(ต6อป)
เพื่อเปนเครื่องมือในการ
1 แผน
ก.ค.-ก.ย. แผนอัตรา
ใชอัตรากําลังบุคลากร
กําลัง 3 ป:
ของเทศบาล

ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค0

1

การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป:

2

การจัดทําขอตกลงใน เปนตัวชี้วัดการ
การปฏิบัตริ าชการ ปฏิบัตงิ าน ใหมีความ
ยุติธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได

2 ครั้ง 2 ครั้ง

2 ครั้ง

-

ตนรอบ
การ
ประเมิน
(เม.ย.,
ต.ค.)

รอยละของผู
ผานการ
ประเมินใน
ระดับที่
คาดหวัง

ผลที่คาดว6าจะได3รับ
พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ให
ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
เกิดความยุติธรรม โปรงใส และ
ตรวจสอบได ในการประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน

หน6วย
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
ทุกสํานัก/กอง

บัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร0ที่ 3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)
วิธีการพัฒนาที่ 3.2 ส6งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค0

1

การจัดทําแผนพัฒนา เพื่อใชเปนแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป:
บุคลากรของเทศบาล
ในแตละป:

2

จัดทําแผนความ
เพื่อใหบุคลากรทราบ
กาวหนาในสายอาชีพ ความกาวหนาในสายงาน
อาชีพของตนเอง

เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
(ต6อป)
1 แผน 1 แผน 1 แผน
ก.ย.
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจําป:
-

ทุกสาย
งานที่มี
ผูปฏิบตั ิ

งาน

-

-

พ.ค.-มิ.ย. แผนความ
กาวหนาใน
สายอาชีพ
1 เลม

ผลที่คาดว6าจะได3รับ
บุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผน
เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัตงิ าน
ภารกิจขององคกรบรรลุผลสําเร็จ
บุคลากรทราบถึงความกาวหนาใน
สายงานอาชีพตนเอง มีขวัญ
กําลังใจปฏิบัติ

หน6วย
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักการศึกษา

บัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร0ที่ 3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)
วิธีการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบรักษาและใช3ประโยชน0จากทรัพยากรบุคคล
ที่
1

2

เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว6าจะได3รับ
2561 2562 2563
(ต6อป)
เสริมสรางขวัญกําลังใจในการ
การคัดเลือกพนักงาน เพื่อแสวงหา คัดเลือก
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
มี.ค.-เม.ย. มีประกาศ
ปฏิบตั ิงาน เปนองคกรโปรงใส ไมมี
ดีเดน
ยกยอง บุคลากรที่
ยกยอง
บุคลากรดีเดน ผลประโยชนทับซอน
ประพฤติดี ปฏิบัติดี เปน
ประจําป:
ตัวอยางที่ดี
งบประมาณ
หลักสูตร

วัตถุประสงค0

อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน

เพื่อใหบุคลากร
ผูปฏิบัตงิ านที่เสี่ยงตอ
ชีวอนามัย มีความรูและ
สามารถปHองกันอันตราย
จากการปฏิบัตหิ นาที่

100
คน

-

100
คน

40,000
บาท

1 วัน

เพื่อใหพนักงานจาง มี
ความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ของตนเอง

100
คน

100
คน

100
คน

40,000
บาท

1 วัน

3 ความรูเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนของ
บุคลากร

บุคลากร
สามารถ
ปHองกันตนเอง
จากภาวะเสี่ยง
ดานชีวอนามัย
ในการทํางาน
พนักงานจาง
มีความรู
เขาใจเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน
ของตนเอง

หน6วย
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

บุคลากรมีสุขอนามัยที่ดี ปHองกัน
ตนเองไดดีจากภาวะเสี่ยงในการ
ทํางาน

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดลอม

พนักงานจางรูและเขาใจเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชนของตนเอง มีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่
4

5

เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
(ต6อป)
การตรวจสุขภาพเชิง เพื่อปHองกันโรคและดูแล 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ตามอัตราที่ 1-2 วัน พนักงาน
รุก
สุขภาพของบุคลากร
โรงพยาบาล
เทศบาลและ
เรียกเก็บ
พนักงานจาง
เขารับการ
(เบิกจาย
ตรวจสุขภาพ
ตรง/สิทธิ
ไมรอยกวา
ประกัน
รอยละ 60
สังคม)
หลักสูตร

ฝGกซอมแผนการ
ปฏิบัติงานประจํา
สัปดาห

วัตถุประสงค0

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสมรรถภาพทาง
รางกายของพนักงาน
ดับเพลิง

36 คน 36 คน 36 คน

-

สัปดาหละ สมรรถภาพ
2 วัน ทางกายของ
พนักงาน
ดับเพลิงพรอม
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว6าจะได3รับ
บุคลากรมีสุขภาพดี สามารถรับรู
และเขารับการรักษาโรคภัยไขเจ็บ
ในระยะเริ่มแรก

พนักงานดับเพลิง มีความรูความ
ชํานาญเพิ่มมากขึ้น ในการปHองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และ
สามารถชวยเหลือผูประสบภัยได
อยางทันทวงที

หน6วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดลอม

งานปHองกันฯ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

บัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร0ที่
วิธีการพัฒนาที่
ที่

หลักสูตร

วัตถุประสงค0

เป9าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
2561 2562 2563
(ต6อป)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว6าจะได3รับ

หน6วย
ดําเนินการ

