บัญชี การติดตามการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ตามแผนยุทธศาสตร์ ที& 2 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะและทัศนคติ)
วิธีการพัฒนาที& 2.1 ส่ งเสริมบุคลากรให้ มีความรู้ ทักษะ เพื&อนําไปสู่ ความเป็ นมืออาชี พ
ของเทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ลําดับที

หลักสูตร

เนือหาสอดคล้องกับ มีการรายงานให้ มีการนําความรู ้ มีการประเมินผล หมายเหตุ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชา ไปพัฒนาการ หลังการอบรม
หรื อไม่
ทราบหรื อไม่ ปฏิบตั ิงานหรื อไม่ หรื อไม่
1 นักบริ หารงานทัวไป สถาบันพัฒนาบุคลากรพัฒนาสมรรถนะด้านการบริ หารสามารถปฏิบตั ิงานใน
สอดคล้อง
รายงาน
พัฒนา
มี
มีการอบรม
ท้องถิน
และการจัดการภาครัฐตามหลัก ตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี
ธรรมาภิบาลและจิตสํานึกทีดี
ในการปฏิบตั ิราชการ

2 นักบริ หารงาน
การคลัง

สถานที

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด

สถาบันพัฒนาบุคลากรพัฒนาสมรรถนะด้านการบริ หารสามารถปฏิบตั ิงานใน
ท้องถิน

สอดคล้อง

รายงาน

พัฒนา

มี

มีการอบรม

สอดคล้อง

รายงาน

พัฒนา

มี

มีการอบรม

และการจัดการภาครัฐตามหลัก ตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี
ธรรมาภิบาลและจิตสํานึกทีดี
ในการปฏิบตั ิราชการ

3 นักบริ หารงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรพัฒนาสมรรถนะด้านการบริ หารสามารถปฏิบตั ิงานใน
สวัสดิการสังคม ท้องถิน
และการจัดการภาครัฐตามหลัก ตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี
ธรรมาภิบาลและจิตสํานึกทีดี
ในการปฏิบตั ิราชการ

-2ลําดับที

หลักสูตร

สถานที

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด

เนือหาสอดคล้องกับ มีการรายงานให้ มีการนําความรู ้ มีการประเมินผล หมายเหตุ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชา ไปพัฒนาการ หลังการอบรม
หรื อไม่
ทราบหรื อไม่ ปฏิบตั ิงานหรื อไม่ หรื อไม่

4 เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้พืนฐานในตําแหน่ง สามารถปฏิบตั ิงานใน
ท้องถิน

-

-

-

-

ไม่มีการอบรม

-

-

-

-

ไม่มีการอบรม

-

-

-

-

ไม่มีการอบรม

สอดคล้อง

รายงาน

พัฒนา

มี

มีการอบรม

หน้าที สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี
อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

5 เจ้าพนักงานการเงิน สถาบันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้พืนฐานในตําแหน่ง สามารถปฏิบตั ิงานใน
และบัญชี

ท้องถิน

หน้าที สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี
อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

6 นายช่างโยธา

สถาบันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้พืนฐานในตําแหน่ง สามารถปฏิบตั ิงานใน
ท้องถิน

หน้าที สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี
อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

7

นักวิชาการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้พืนฐานในตําแหน่ง สามารถปฏิบตั ิงานใน

คอมพิวเตอร์

ท้องถิน

หน้าที สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี

อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

-3ลําดับที

หลักสูตร

สถานที

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด

เนือหาสอดคล้องกับ มีการรายงานให้ มีการนําความรู ้ มีการประเมินผล หมายเหตุ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชา ไปพัฒนาการ หลังการอบรม
หรื อไม่
ทราบหรื อไม่ ปฏิบตั ิงานหรื อไม่ หรื อไม่
-

-

-

-

ไม่มีการอบรม

9 พัฒนาครู และบุคลากรสถาบันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้พืนฐานในตําแหน่ง สามารถปฏิบตั ิงานใน
ท้องถิน หรื อสถานที หน้าที สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี
ทางการศึกษา
อืนๆ
อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

สอดคล้อง

-

พัฒนา

-

ไปทังหมดจํานวน
67 คน บาง
ตําแหน่งอาจมี
ซําบ้าง

10 การอบรมระยะสัน สถาบันจัดอบรม
เพือเพิมสมรรถนะใน
ตําแหน่งงานกับ
หน่วยจัดอบรม

เพือพัฒนาสมรรถนะงาน
ตามตําแหน่ง

สอดคล้อง

-

พัฒนา

-

ไปทังหมดจํานวน
87 คน บาง
ตําแหน่งอาจมี
ซําบ้าง

11 อบรมสัมมนา พัฒนา สํานักการศึกษา
ความรู ้ทางวิชาการ

เพือให้ครู และบุคลากรทางการ ผูเ้ ข้าอบรมสามารถ
ศึกษา ได้พฒ
ั นาเรี ยนรู ้ การจัด นําความรู ้และประสพ

-

-

-

-

ไม่มีการอบรม

8 นักพัฒนาชุมชน

สถาบันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้พืนฐานในตําแหน่ง สามารถปฏิบตั ิงานใน
ท้องถิน
หน้าที สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี
อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

ผูเ้ ข้าอบรมสามารถ
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
ได้ดีขึน

และทัศนศึกษาดูงาน
ของพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

การเรี ยน การสอน

การณ์มาพัฒนาการ
จัดการศึกษา

-4ลําดับที

หลักสูตร

สถานที

12 การอบรมสัมมนาและสํานักการศึกษา
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด

เนือหาสอดคล้องกับ มีการรายงานให้ มีการนําความรู ้ มีการประเมินผล หมายเหตุ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชา ไปพัฒนาการ หลังการอบรม
หรื อไม่
ทราบหรื อไม่ ปฏิบตั ิงานหรื อไม่ หรื อไม่
เพือให้กรรมการสถานศึกษา ผูเ้ ข้าอบรมสัมมนา
ไม่มีการอบรม
มีความรู ้ ประสบการณ์ ในการมีเข้าใจบทบาทหน้าทีของ
ส่วนร่ วมด้านการเรี ยน การสอนตนเอง ในการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ
การศึกษา

13 อบรมผูส้ อนคัมภีร์ สํานักการศึกษา
อัลกุรอานในเขต
เทศบาล

เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้
วิสยั ทัศน์ ทักษะ แลกเปลียน ความเข้าใจ กระจ่างชัด
เรี ยนรู ้ กระบวนการจัดดการเรี ยในนคัมภีร์อลั กุรอาน
การสอนอัลกุรอานอย่างมี ถ่ายทอดได้ถูกต้อง
ประสิ ทธิภาพ

-

-

-

-

ไม่มีการอบรม

14 พนักงานดับเพลิง

อบรมเพิมความรู ้ใ ห้กบั พนักงานผ่านหลักสูตรการอบรม
ดับเพลิง

-

-

-

-

ไม่มีการอบรม

วิทยาลัย ปภ.
วิทยาเขตสงขลา

-5ลําดับที

หลักสูตร

15 พนักงานดับเพลิง
ขันก้าวหน้า

สถานที

วิทยาลัย ปภ.
วิทยาเขตสงขลา

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด

เนือหาสอดคล้องกับ มีการรายงานให้ มีการนําความรู ้ มีการประเมินผลหมายเหตุ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชา ไปพัฒนาการ หลังการอบรม
หรื อไม่
ทราบหรื อไม่ ปฏิบตั ิงานหรื อไม่ หรื อไม่
อบรมเพิมความรู ้ใ ห้กบั พนักงานผ่านหลักสูตรการอบรม สอดคล้อง
มี
พัฒนา
มี
มีการอบรม
ดับเพลิง

ตามทีเทศบาลเมืองสุไ หงโก-ลก ได้จดั ทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ประจําปี งบประมาณ 2561 ขึนมา งานการเจ้าหน้าที สํานักปลัดเทศบาล ได้จดั ทําบัญชีการติดตาม
การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ) สามารถสรุ ปผลได้ดง้ นี

- มีการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนา จํานวน 7 หลักสูตร คิดเป็ นร้อยละ 47
- ไม่มีการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนา จํานวน 8 หลักสูตร คิดเป็ นร้อยละ 53
- มีการรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา ของหลักสูตรทีไปอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน คิดเป็ นร้อยละ 100
- มีการนําความรู ้ ทักษะ จากการไปฝึ กอบรมไปใช้ใ นการปฏิบตั ิงาน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 160 คน

