
คํานํา 
 

        การจัดทําแผนการพัฒนาบคุลากรเทศบาล  ประจําป�  2563   ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   ได&
คํานึงถึงภารกิจ อํานาจ หน&าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข&อง เพ่ือพัฒนาให&บุคลากรเทศบาลรู&ระเบียบ  แบบแผนของ  
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและอํานาจหน&าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย7ทรงเป8นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป8นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยได&กําหนดหลักสูตร
การพัฒนาสําหรับพนักงานเทศบาลแต9ละตําแหน9ง ให&ได&รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ  ทั้งในด&านความรู&พ้ืนฐาน   
ในการปฏิบัติราชการ ด&านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน&าที่รับผิดชอบ ด&านความรู&และทักษะเฉพาะของงานในแต9
ละตําแหน9ง ด&านการบริหารและด&านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลเมือง        
สุไหงโก-ลก ให&สอดคล&องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกต9อไป 
 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 
                                                                                                        27  กันยายน  2562 
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1. หลักการและเหตุผล 

      เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ป�งบประมาณ 2563 เพ่ือเป8นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

      ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ7และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545  ส9วนที่ 4  เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล       
ข&อ 288-326 กําหนดให&เทศบาลมีการพัฒนาผู&ได&รับการบรรจุเข&ารับราชการเป8นพนักงานเทศบาล ก9อน
มอบหมายหน&าที่ให&ปฏิบัติงานเพ่ือให&รู&ถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท
และอํานาจหน&าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย7ทรงเป8นประมุข และแนวทาง
ปฏิบั ติตนเพ่ือเป8นพนักงานเทศบาลที่ ดี โดยเทศบาลต&องดําเนินการพัฒนาให&ครบถ&วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด เช9น การพัฒนาด&านความรู&พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให&ใช&
วิธีการฝKกอบรมในห&องฝKกอบรม   การฝKกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได&    หากเทศบาลมีความประสงค7
จะพัฒนาเพ่ิมเติม   ให&สอดคล&องกับความจําเป8นในการพัฒนาของแต9ละเทศบาลก็ให&กระทําได& ทั้งน้ี เทศบาลที่จะ
ดําเนินการจะต&องใช&หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดเป8นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตร
ตามความจําเป8นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว9ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน&าที่ ให&เทศบาลสามารถเลือกใช&วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได&และอาจกระทําโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท&องถ่ิน 
สํานักงานส9งเสริมการปกครองท&องถ่ินจังหวัดนราธิวาส เทศบาลต&นสังกัด ร9วมกับส9วนราชการอื่นหรือภาคเอกชน 

       ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ7และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 ส9วนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาลข&อ 
299 กําหนดให&เทศบาลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู& ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทําให&ปฏิบัติหน&าที่ราชการในตําแหน9งน้ันได&อย9างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ต&องทําตามประกาศหลักเกณฑ7การจัดทําแผนแม9บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2545 โดยกําหนดเป8นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ป� ตามกรอบของแผน
อัตรากําลังของเทศบาล  

      จากหลักการและเหตุผลดังกล9าวข&างต&น เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงได&จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ป�งบประมาณ 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&างและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติ
ราชการได&อย9างมีประสิทธิภาพในสถานการณ7ที่มีความเปลี่ยนแปลง 
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3. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จะดําเนินการตามยุทธศาสตร-ท่ี  2  การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู
  
    ทักษะ และทัศนคติ) 

 

เป�าประสงค- :  เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให&มีความสามารถในการ
ดําเนินงาน   เพ่ือรองรบัการพัฒนาองค7กรที่ครอบคลุมทุกด&าน 

ตัวชี้วัด 
- จํานวนวันที่บุคลากรได&รบัการพัฒนาเฉลี่ยต9อคนต9อป� 
- ความพึงพอใจของบุคลากรต9อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

  

 วิธีการพัฒนาท่ี 2.1 ส9งเสรมิบุคลากรให&มีความรู& ทกัษะเพ่ือนําไปสู9ความเป8นมืออาชีพ 
โครงการ :  
1. อบรมหลักสูตรตามสายงานมาตรฐานกําหนดตําแหน9ง จํานวน  2  หลักสูตร 
2. การอบรมระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในตําแหน9งงานกับหน9วยจัดอบรม 
3. อบรมสัมมนา พัฒนาความรู&ทางวิชาการ และทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครู และบุคลากร  
    ทางการศึกษา 
4. การอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. อบรมผู&สอนคัมภีร7อัลกุรอานในเขตเทศบาล  

   6. อบรมพนักงานดับเพลิง 
    
 วิธีการพัฒนาท่ี 2.2  สร&างเสริมทัศนคติในการทํางานเชิงบวกให&เพ่ิมมากข้ึน 

โครงการ : 
1. อบรมส9งเสริมด&านคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาวินัย  
2. อบรมสัมมนาผู&บรหิารและสมาชิกสภาเทศบาล 

 

(รายละเอียดตามบัญชีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ) 
 

4. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
 

        เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ได&จัดหลกัสูตรการพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด  3  สายงาน  คือ 
 
       4.1 สายงานผู&บรหิาร และสมาชิกสภา   ประกอบด&วยหลักสูตร 

            - หลักสูตรด&านการบริหารงานท&องถ่ิน เช9น 
    หลักสูตรผู&บริหารท&องถ่ิน : ประเทศไทย 4.0 
    หลักสูตรผู&นําท&องถ่ินมืออาชีพ 
 - หลกัสูตรด&านการบรหิารกิจการสภาท&องถ่ิน เช9น 
     หลักสูตรประธานและรองประธานสภาเทศบาล 
     หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล             

 - หลักสูตรด&านคุณธรรม และจริยธรรม เช9น 

  หลักสูตรท&องถ่ินคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
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    4.2 สายงานผู&ปฏิบัติ 
            - หลักสูตรความรู&พื้นฐานการปฏิบัติราชการ เช9น 
    การปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล และพนักงานจ&าง 
            - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกบังานทีร่ับผิดชอบ 
    อบรมด&านการสร&างจิตสํานึกและตระหนักต9อการปBองกันและต9อต&านการทุจริต 
  อบรมด&านคอมพิวเตอร7 
  อบรมด&านภาษาต9างประเทศ 
            - หลักสูตรความรู&และทกัษะเฉพาะแต9ละตําแหน9งตามสายงาน เช9น 
    หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
    หลักสูตรนักบริหารงานการคลงั 
    หลักสูตรเจ&าพนักงานธุรการ 
    หลักสูตรเจ&าพนักงานการเงินและบัญชี 
    หลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร7 
  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
            - หลักสูตรด&านคุณธรรม และจริยธรรม เช9น 

   หลักสูตรส9งเสรมิด&านคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาวินัย 

      4.3 ลูกจ&างประจําและพนักงานจ&าง 
            - หลักสูตรความรู&พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
            - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกบังานทีร่ับผิดชอบ 
            - หลักสูตรความรู&และทกัษะเฉพาะแต9ละหน&าที ่
            - หลักสูตรด&านคุณธรรม และจริยธรรม 
  - หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน7และสวัสดิการต9างๆ 
 

5. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

      เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ใช&งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาผู&บริหาร  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ&างและพนักงานจ&าง  ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ9ายประจําป� พ.ศ.2561 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปหมวดค9าใช&สอย ประเภทรายจ9ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม9เข&าลักษณะรายจ9ายหมวดอื่น ๆ ของ    
แต9ละส9วนราชการ จํานวน 7 ส9วน   

 

6.การติดตามและประเมินผล 
 
  การติดตามและประเมนิผล  เป8นกลไกสําคัญที่จะสะท&อนให&เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป8นการสะท&อนถึงผลการดําเนินงานของผู&ปฏิบัติงาน  ทั้งในด&าน
ความสําเร็จและความล&มเหลวในการปฏิบัติงาน  ที่ผู&เกี่ยวข&องควรรับทราบ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช&ประโยชน7
ในด&านการพัฒนา  การเสริมสร&างขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการจัดการในภาพรวมขององค7กร   
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตระหนักถึงคุณค9าของการประเมินผลบุคลากร  จึงได&กําหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังน้ี 
 

     1. กําหนดให&ผู&เข&ารับการพัฒนาต&องรายงานผลการเข&ารับการพัฒนาพร&อมแบบประเมินผลก9อน-หลัง
การอบรม (ถ&ามี) ภายใน 15 วัน นับแต9วันกลับจากการอบรม /สัมมนา/ฝKกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต9อผู&บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันจนถึงนายกเทศมนตรีทราบ 

     2. ผู&บังคับบัญชาติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน ทุกระยะเวลา  6  เดือน โดยพิจารณา
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก9อนและหลังการพัฒนาตามข&อ 1 

     3.  นําผลการติดตามประเมินผลของผู&บังคับบัญชาแต9ละส9วนราชการ  เป8นข&อมูลประกอบการ
กําหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต&องการของบุคลากรในหน9วยงานต9อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คําสั่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ที่    742/2562 

เรื่อง  แต9งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพฒันาบุคลากรเทศบาล  ประจําป�งบประมาณ 2563 
......................................... 

 

  ตามที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ได&จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล  3 ป� (ป�งบประมาณ 
2561-2563) เพื่อเป8นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  และเป8นเครื่องมือในการเพิ่มพูนความรู& 
ทักษะ ทัศนคติที่ ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําให&การปฏิบัติหน&าที่ราชการในตําแหน9งได&อย9างมี
ประสิทธิภาพ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่องหลักเกณฑ7และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2554  ข&อ  299   และประกาศหลักเกณฑ7การจัดทํา
แผนแม9บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลงวันที่  7 พฤศจิกายน  2545  มีผลบังคับใช&ต้ังแต9วันที่  1  ตุลาคม  
2557 

เพื่อให&การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  บรรลุวัตถุประสงค7อย9างมีประสิทธิภาพ
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงข้ึน  การกําหนดหลักสูตรแนวทางการพัฒนา  ตามแผนยุทธศาสตร7ที่  1 ถึง 3  จึง
แต9งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําป�งบประมาณ  2563  ดังน้ี 

 

1. นางสุชาดา  พันธ7นรา   นายกเทศมนตรี             ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค7  นิคมรัตน7  ปลัดเทศบาล                       กรรมการ 
3. นายสุนทร  เพ็ชรคง  ผู&อํานวยการสํานักการศึกษา                     กรรมการ 
4.นายสหพงศ7  พรหมสทุธ์ิ  ผู&อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน                    กรรมการ 
5. นางจินดา  อินทร7สุวรรณ  ผู&อํานวยการกองคลัง                      กรรมการ 
6. นายไพรัตน7  คงหมั่น  ผู&อํานวยการกองช9าง                      กรรมการ 
7. นายพิทักศิษย7  พานิชธนาคม  ผู&อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม          กรรมการ 
8. นายอิสมะแอ  ยูนุห7  ผู&อํานวยการกองสวัสดิการสังคม                     กรรมการ 
9. น.ส.อารมณ7  พิรุณ  หัวหน&าสํานักปลัด                                                     กรรมการ 
10. นางวาสนา  น&อยดํา  หัวหน&าฝSายบรหิารงานทั่วไป                                    เลขานุการ 
11. นายพัฒนชัย  ไชยพันธุ7  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                      ผู&ช9วยเลขานุการ       
12. นางวิลุดา  พรมแก&ว  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ             ผู&ช9วยเลขานุการ       

 

คณะกรรมการ มีหน&าที่ สํารวจข&อมูล สภาพปTญหา วิเคราะห7ความต&องการของบุคลากรแต9ละ
กองว9าขาดความรู&หรือทักษะ  ด&านใด  และกําหนดหลักสูตรแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร7ที่  1 ถึง 3   

 

ทั้งน้ี  ต้ังแต9บัดน้ี  เป8นต&นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  9   สิงหาคม พ.ศ.2562 
 

 

(นางสุชาดา   พันธ7นรา) 
นายกเทศมนตรีเมอืงสุไหงโก-ลก 

 
 

 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
เรื่อง  การใช&แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล  ประจําป�งบประมาณ 2563 

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

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ประจําป�งบประมาณ 2563 เพื่อ
เป8นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล และเป8นเครื่องมือในการเพิ่มพูนความรู& ทักษะ ทัศนคติที่ดี           
มีคุณธรรมและจริยธรรม   อันจะทําให&การปฏิบัติหน&าที่ราชการในตําแหน9งได&อย9างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ7และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาล  พ.ศ.2554 ข&อ 299  และประกาศหลักเกณฑ7การจัดทําแผนแม9บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  2545  โดยมีวัตถุประสงค7เพื่อให&การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  ตรงกับ
ความต&องการของตัวบุคลากร และตรงกับความต&องการของส9วนราชการ  ให&แต9ละส9วนราชการนําไปปฏิบัติ  โดย
มีผลใช&บังคับต้ังแต9วันที่  1   ตุลาคม  2562  เป8นต&นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3   ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 

 
(นางสุชาดา   พันธ7นรา) 

นายกเทศมนตรีเมอืงสุไหงโก-ลก 
 
 

 

 

 

 

 
 



ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน�วยดําเนินการ

ต�อป#
1 เจ&าพนักงานทะเบียน ให&มีความรู&พื้นฐานในตําแหน�ง 1 คน เป-นไปตามรายจ�าย 4 สัปดาห� สามารถปฏิบัติงานใน สถาบันพัฒนา

หน&าที่ สามารถปฏิบัติงานได&อย�าง ของแต�ละหลักสูตร ตําแหน�งได&เป-นอย�างดี บุคลากรท&องถิ่น
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2 พัฒนาครูและบุคลากร ให&มีความรู&พื้นฐานในตําแหน�ง 58 คน เป-นไปตามรายจ�าย 4 สัปดาห� สามารถปฏิบัติงานใน สถาบันพัฒนา

ทางการศึกษา หน&าที่ สามารถปฏิบัติงานได&อย�าง ของแต�ละหลักสูตร ตําแหน�งได&เป-นอย�างดี บุคลากรท&องถิ่น

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (งบเงินอุดหนุน)

3  การอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะงานตาม 27 คน เป-นไปตามรายจ�าย 3-5 วัน สามารถปฏิบัติงานใน สถาบันที่จัดอบรม

เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน  ตําแหน�ง ของแต�ละหลักสูตร ตําแหน�งได&เป-นอย�างดี กรมส�งเสริมการปกครองท&องถิ่น

 ตําแหน�งงานกับ หน�วยงานราชการที่เกี่ยวข&อง

หน�วยจัดอบรม

บัญชีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563

วิธีการพัฒนาที่ 2.1 ส*งเสริมบุคลากรให-มีความรู- ทักษะ เพื่อนําไปสู*ความเป3นมืออาชีพ
ตามแผนยุทธศาสตร5ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู- ทักษะและทัศนคติ)

ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส



ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน�วยดําเนินการ
ต�อป#

4 อบรม สัมมนา พัฒนา เพื่อให&ครูและบุคลากรทางการศึกษา 160 คน 700,000 บาท 1 สัปดาห� ผู&เข&าอบรมสามารถนํา สํานักการศึกษา
ความรู&ทางวิชาการ และ ได&พัฒนาเรียนรู& การจัดการเรียน ความรู&และประสบการณ�
ทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน  การสอน มาพัฒนาการจัดการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5 การอบรมสัมมนาและ เพื่อให&กรรมการสถานศึกษา 60 คน 200,000 บาท 5 วัน ผู&เข&าอบรมสัมมนา เข&าใจ สํานักการศึกษา
ทัศนศึกษาดูงานของคณะ มีความรู& ประสบการณ� ในการมีส�วน บทบาทหน&าที่ของตนเอง
กรรมการสถานศึกษา ร�วมด&านการจัดการเรียน การสอน ในการพัฒนาการศึกษา

6 อบรมผู&สอนคัมภีร�อัลกุรอาน เพื่อให&มีความรู& ความเข&าใจ 70 คน 50,000 บาท 3 วัน ผู&เข&าอบรมมีความรู& สํานักการศึกษา
ในเขตเทศบาล วิสัยทัศน� ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู&   ความเข&าใจ กระจ�างชัด

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในคัมภีร�อัลกุรอาน
อัลกุรอานอย�างมีประสิทธิภาพ ถ�ายทอดได&ถูกต&อง

7 พนักงานดับเพลิง อบรมเพิ่มความรู&ให&กับพนักงาน 2 คน 20,000 บาท 5 วัน พนักงานดับเพลิง  มี วิทยาลัย ปภ.
ดับเพลิง ความรู& ความชํานาญ วิทยาเขตสงขลา

เพิ่มมากขึ้นในการป�องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย



ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน�วยดําเนินการ
ต�อป#

1 พัฒนาเทศบาลเป-นองค�กร เพื่อสนับสนุนให&เกิดการเรียนรู& 12 ครั้ง  -  อย�างน&อย ร&อยละของบุคลากรที่ผ�าน ทุกสํานัก/กอง
แห�งการเรียนรู&  และการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง เดือนละครั้ง การประเมินสมรรถนะใน

ระดับที่คาดหวัง

2 จัดทําองค�ความรู&ภายใน เพื่อเป-นคู�มือให&บุคลากรได&ศึกษา 7 เรื่อง  - ตลอดป# จํานวนองค�ความรู& ทุกสํานัก/กอง

องค�กร (KM) เรียนรู& งบประมาณ อย�างน&อย ส�วนราชการ

ละ 1 เรื่อง 

3 การแลกเปลี่ยนความรู&ระหว�าง แลกเปลี่ยนความรู& ประสบการณ� บุคลากรทุกคน  - ตลอดป# ร&อยละของบุคลากรที่ผ�าน ทุกสํานัก/กอง
บุคลากรในหน�วยงาน ในการทํางานระหว�างบุคลากร งบประมาณ การประเมินสมรรถนะใน

(พี่สอนน&อง) ระดับที่คาดหวัง

ตามแผนยุทธศาสตร5ที่ 1 การจัดการความรู-บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะยุทธศาสตร5ขององค5กร
วิธีการพัฒนาที่ 1.1 ส*งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-วยกระบวนการมีส*วนร*วมภายในองค5กร  เพื่อนําไปสู*องค5กรแห*งการเรียนรู-

บัญชีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563



ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน�วยดําเนินการ
ต�อป#

1 ฝJกอบรมด&านการสร&างจิตสํานึกเพื่อให&บุคลากรของเทศบาลมีจิต 50 คน 500,000 บาท 5 วัน มีบุคลากรเข&ารับการอบรม ทุกสํานัก/กอง
และตะหนักต�อการป�องกันและสํานึกและตะหนักต�อการป�องกันและ เพิ่มขึ้นร&อยละ 10 ต�อป#
ต�อต&านการทุจริต ต�อต&านการทุจริต

2 เทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเข&าพนักงานเทศบาล สามารถใช&เทคโน 80 คน  ตามรายจ�าย 5 วัน ผู&เข&าอบรมสามารถใช&  สถาบันฝJกอบรม
สู�ยุคไทยแลนด� 4.0 โลยีสมัยใหม� ยุค 4.0 ในการปฏิบัต ของแต�ละหลักสูตร เทคโนโลยีสมัยใหม�ในการ

งาน ปฏิบัติงาน

3 อบรมภาษาต�างประเทศ พนักงานเทศบาลสามารถใช&ภาษา 60 คน 40,000 บาท 1 เดือน ผู&เข&าอบรมสามารถสื่อสาร สํานักปลัดเทศบาล

ต�างประเทศในการบริการประชาชน ภาษาต�างประเทศในการ

บริการประชาชน

วิธีการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาสมรรถนะพนักงานให-มีความพร-อมในการสนับสนุนยุทธศาสตร5ขององค5กร

บัญชีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563
ตามแผนยุทธศาสตร5ที่ 1 การจัดการความรู-บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะยุทธศาสตร5ขององค5กร



ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน�วยดําเนินการ
ต�อป#

1 อบรมส�งเสริมด&านคุณธรรมและเพื่อส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  100 คน 500,000 บาท 3 วัน ผู&เข&าอบรมมีคุณธรรม สํานักปลัดเทศบาล
จริยธรรม การรักษาวินัย การรักษาวินัยให&แก�พนักงานเทศบาล จริยธรรม และรักษาวินัย

ลูกจ&างและพนักงานจ&าง

2 อบรมสัมมนาผู&บริหารและ เพื่อเพิ่มพูนความรู& วิสัยทัศน�ในการ 40 คน 500,000 บาท 5 วัน ผู&เข&าอบรมมีความรู& สํานักปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล บริหารงานของผู&บริหารและสมาชิก ความเข&าใจในบทบาทหน&าที่

สภาเทศบาล ของตนมากขึ้น

บัญชีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563
ตามแผนยุทธศาสตร5ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ

วิธีการพัฒนาที่ 2.2 สร-างเสริมทัศนคติในการทํางานเชิงบวกให-มากขึ้น



ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน�วยดําเนินการ
ต�อป#

1 การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป# เพื่อเป-นเครื่องมือในการใช&อัตรา 1 แผน  - มิ.ย.-ก.ย. แผนอัตรากําลัง 3 ป# สํานักปลัดเทศบาล
กําลังบุคลากรของเทศบาล

2 การจัดทําข&อตกลงในการปฏิบัตเิป-นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ให&มีความ 2 ครั้ง   - ต&นรอบการ ร&อยละของผู&ผ�านการประเมิน ทุกสํานัก/กอง

ราชการ ยุติธรรม โปร�งใส ตรวจสอบได& ประเมิน ในระดับที่คาดหวัง

(เม.ย.,ต.ค.)

บัญชีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563
ตามแผนยุทธศาสตร5ที่ 3  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)

วิธีการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให-ยุติธรรม โปร*งใส และตรวจสอบได-



ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน�วยดําเนินการ
ต�อป#

1 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช&เป-นแผนพัฒนาบุคลากรของ  1 แผน  - ก.ย. แผนพัฒนาบุคลากรประจําป# สํานักปลัดเทศบาล
ประจําป# เทศบาล ในแต�ละป#

บัญชีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563
ตามแผนยุทธศาสตร5ที่ 3  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)

วิธีการพัฒนาที่ 3.2 ส*งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ



ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน�วยดําเนินการ
ต�อป#

1 การคัดเลือกพนักงานดีเด�น เพื่อแสวงหา คัดเลือกยกย�อง 1 ครั้ง  -  มี.ค.-เม.ย. มีประกาศยกย�อง บุคลากร สํานักปลัดเทศบาล
บุคลากรที่ประประพฤติดี ปฏิบัติดี ดีเด�น  ประจําป#งบประมาณ
เป-นตัวอย�างที่ดี

2 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย เพื่อให&บุคลากรผู&ปฏิบัติงานที่เสี่ยง 100 คน 40,000 บาท 1 วัน บุคลากรสามารถป�องกัน กองสาธารณสุขและ
ในการทํางาน ต�อชีวอนามัย มีความรู&และสามารถ ตนเองจากภาวะเสี่ยงด&าน สิ่งแวดล&อม

ป�องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน&าที่ ชีวอนามัยในการทํางาน

3 ความรู&เกี่ยวกับสิทธิประโยชน� เพื่อให&พนักงานจ&าง มีความรู&และ 100 คน 40,000 บาท 1 วัน พนักงานจ&าง มีความรู& สํานักปลัดเทศบาล
ของบุคลากร เข&าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน� เข&าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน�

ของตนเอง

ตามแผนยุทธศาสตร5ที่ 3  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)
วิธีการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบรักษาและใช-ประโยชน5จากทรัพยากรบุคคล

บัญชีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563



ที่ หลักสูตร วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน�วยดําเนินการ
ต�อป#

4 การตรวจสุขภาพเชิงรุก เพื่อป�องกันโรคและดูแลสุขภาพ 1 ครั้ง  ตามอัตราที่  1-2วัน  พนักงานเทศบาลและพนักงาน  กองสาธารณสุขและ
ของบุคลากร โรงพยาบาลเรียกเก็บ จ&าง เข&ารับการตรวจสุขภาพ สิ่งแวดล&อม

(เบิกจ�ายตรง/สิทธิ ไม�น&อยกว�า ร&อยละ 60 
ประกันสังคม

5 ฝJกซ&อมแผนการปกิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทิภาพและสมรรถภาพ 36 คน  - สัปดาห�ละ 2วันสมรรถภาพทางกายของพนักงาน
ประจําสัปดาห� ทางร�างกายของพนักงานดับเพลิง ดับเพลิง พร&อมสําหรับการ งานป�องกัน

ปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล

วิธีการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบรักษาและใช-ประโยชน5จากทรัพยากรบุคคล

บัญชีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563
ตามแผนยุทธศาสตร5ที่ 3  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)


