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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของเทศบาลตำบลนาบอน
1. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาบอน
อำนาจจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาบอนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ในการดำเนินการตามภารกิจ เทศบาลตำบลนาบอน กำหนดวิธีการ
ดำเนิน การตามภารกิจ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐ บาล
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล และนโยบายของผู้บริห ารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดั งกล่าว
ถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 16 (2)
มาตรา 50 (2)
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))
(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
(4) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)
(5) การผังเมือง (มาตรา 16 (25))
(6) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (มาตรา 51 (1))
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7))
(8) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26))
(9) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16
(3)) (มาตรา 51 (3))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) (มาตรา 50 (6))
(2) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14) )
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16
(19)) (มาตรา 50 (4))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16)
(5) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51 (6))
(7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))
(8) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))
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5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50 (1))
(2) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23))
(3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16
(12))
(4) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา
16 (17))
(5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))
(6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (มาตรา 51 (5))
(2) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
(3) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7) (มาตรา 51 (9))
(4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8))
(5) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1))
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (14))
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13))
(3) การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27))
(4) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา 16 (18)) (มาตรา 50 (3))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น (มาตรา 16 (11) (มาตรา 50 (8))
(2) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5))
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(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16 (15))
(3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลตำบลนาบอนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน
ในเขตพื้นที่
2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลตำบลนาบอน (Vision)
วิสัยทัศน์
“นาบอนเมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาบอน
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ สร้ างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพื่อการ
พึ่งตนเองเป็นสำคัญและพัฒนารายได้ของประชาชนบนพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่ความ
ต้องการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ปรับ ปรุงและพัฒ นาระบบบริห ารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม

3. โครงสร้างส่วนราชการ
จากการที่เทศบาลตำบลนาบอนได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงมีการ กำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
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โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลนาบอน

4. ข้อมูลอัตรากำลังของเทศบาล
บห.กลาง

บห.ต้น

อก.ต้น

ชก.

ปก.

ชง.

พนักงาน
รวม
ลูกจ้างประจา จ้างตาม
ข้าราชการ
ภารกิ จ

ปง.

ประเภท/ระดับ

พนักงาน
จ้างทัว่ ไป

กรอบ จานวน กรอบ จานวน กรอบ จานวน กรอบ จานวน กรอบ จานวน กรอบ จานวน กรอบ จานวน กรอบ จานวน กรอบ จานวน กรอบ จานวน กรอบ จานวน
อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน

ส่ วนราชการ

บริ ห าร
ท้ องถิ่ น
1
สานัก
ปลัดเทศบาล -

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

2

2

1

1

2

2

1

-

8

6

1

1

8

8

3

3

2

1

2

2

-

-

-

-

1

1

5

4

1

1

1

1

-

-

กองคลัง

-

กองช่าง
กอง
สาธารณสุข
และ

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

1

-

-

-

3

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

2

2

1

1

2

2

3

3

กองการศึกษา -

-

-

-

1

1

3

3

2

1

-

-

-

-

6

5

-

-

6

4

1

1

1

1

1

1

8

6

7

7

3

2

4

3

2

1 26 21 3

3

18 15 7

7

รวม

-
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5. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล
ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กรก็คือ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรกรทางการบริหารอื่น ๆ ขององค์กร
ในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทศบาลตำบล
นาบอนเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การ อันได้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างใน
สังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สำเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่
กำหนดไว้ จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้
(1) จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม หรื อ การประชุ ม สั ม มนา หรื อ การประชุม เชิง
ปฏิบัติการตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรมที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัด การเข้ารั บการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาหรือ
หน่ ว ยงานอื ่ น จั ด ขึ ้ น เพื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความสามารถของบุ ค ลากรให้ ส ามารถปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกั ด โดยเทศบาลตำบลนาบอน
เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคี ยงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
(3) จัดให้มีการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกั ด หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยเทศบาลตำบลนาบอนเป็นผู้จัดเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิ บัติงาน
พัฒ นาทัศนคติที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม หรือการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในสังกัดสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานได้
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการทำงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชำนาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนถึงการ
ขอรับคำแนะนำปรึกษาจากผู้กำกับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ
(5) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กร หรือพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับ มาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
(6) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ ต ระหนั ก ถึ ง การเป็ น ผู ้ ร ั บ ใช้ ป ระชาชนในพื ้ น ที่
การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน
(7) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น
เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ลดความซ้ำซ้อน
ของงาน การใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
(8) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรนำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ใช้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล

๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเด็น/นโยบาย
1. ด้านการบรรจุแต่งตัง้

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

1) จัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี เพือ่ ใช้ในกำรกำหนดโครงสร้ำงและกรอบ

- ดำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง เพือ่ กำหนดตำแหน่งเพิม่ ใหม่

อัตรำกำลังทีร่ องรับภำรกิจของเทศบำลตำบลนำบอน

รองรับภำรกิจของหน่วยงำน และพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้
สอดคล้องกับส่วนรำชกำรปัจจุบัน (กำรวิเครำะห์งำน กำรเตรียมข้อมูล
และกำรระดมควำมคิดของคณะกรรมกำรและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง)
- ดำเนินกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมำณพ.ศ.
2564 - 2566 ได้สำเร็จ และประกำศใช้ได้ทันภำยใน วันที่ 1 ตุลำคม
2563 เพือ่ ใช้วำงแผนอัตรำกำลังในปีงบประมำณ พ.ศ.2564

2) ดำเนินกำรสรรหำตำมแผนกำรสรรหำข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง

- ดำเนินกำรสรรหำ โดยวิธีกำรรับโอนตำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรจำก

ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำกำลังทีล่ ำออก หรือ โอนย้ำย ผู้ผ่ำนกำรสรรหำ (ดำเนินกำรสรรหำโดย กสถ.) โดยดำเนินกำรตำม
โดยวิธีกำรรับโอนย้ำยพนักงำนส่วนท้องถิ่นมำดำรงตำแหน่งทีว่ ่ำง หรือ แจ้ง ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ ไป
ตำแหน่งว่ำง เพือ่ ให้กสถ.ดำเนินกำรสรรหำ หรือ กำรประกำศสรรหำและ เกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกและกำรคัดเลือกพนักงำนเทศบำลให้ดำรง
เลือกสรรพนักงำนจ้ำง

ตำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร รับโอนผู้ผ่ำนกำรสรรหำมำดำรงตำแหน่ง
ณ เทศบำลตำบลนำบอน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรำ คือ
1. ผู้อำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
2. ผู้อำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)
- ดำเนินกำรรำยงำนตำแหน่งสำยงำนบริหำรทีว่ ่ำง เพือ่ กสถ.ดำเนินกำร
สรรหำตำมระเบียบหลักเกณฑ์ตอ่ ไป

๗

ประเด็น/นโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

2. ด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 1) จัดให้มกี ระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนรำชกำรทีเ่ ป็นธรรม เสมอ - ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน ประจำปี จำนวน 2 ครั้ง
ภำค และตรวจสอบได้

ครั้งที่ 1 รอบกำรประเมิน 1 ตุลำคม 2562 - 30 มีนำคม 2563
ครั้งที่ 2 รอบกำรประเมิน 1 เมษำยน 2563 - 30 ตุลำคม 2563
โดย หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
กำกับดูแล ติดดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน โดยมีกำรกลั่นกรอง
ผลกำรประเมินฯในรูปของคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรพิจำรณำ
ตำมหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง

2) จัดให้มกี ำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัตหิ น้ำทีร่ ำชกำร - พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิม่ ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ทีเ่ ป็นธรรม เสมอภำคและตรวจสอบได้

พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง
โดยเป็นไปตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิ ำน และตำมหลักเกณฑ์กำร
เลื่อนขั้นเงินเดือนทีเ่ กี่ยวข้อง ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน และใช้วงเงินในกำรเลื่อน
โดยเป็นไปตำมระเบียบหลักเกณฑ์ทกี่ ฏหมำยกำหนด

3) จัดให้มกี ำรประเมินบุคคลและผลงำนเพือ่ เลื่อนระดับ ตำมเส้นทำง

- ดำเนินกำรในกระบวนกำรประเมินบุคคลและผลงำนเพือ่ เลื่อนระดับ

ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน

พนักงำนครูเทศบำล เพือ่ เลื่อนวิทยฐำนะให้มวี ิทยฐำนะชำนำญกำร
จำนวน 3 รำย โดยแต่งตัง้ คณะะกรรมกำรประเมินฯ ติดต่อประสำนงำน
ผู้บังคับบัญชำให้คำแนะนำปรึกษำ และรับรองผลงำน จัดให้มกี ำร
ประเมิน และส่งผลกำรประเมินเข้ำขอควำมเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.จังหวัด

๘

ประเด็น/นโยบาย
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

1) จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปีให้สอดคล้องกับแผนอัตรำกำลัง 3 ปี - จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปีให้สอดคล้องกับแผนอัตรำกำลัง
3 ปี ประกำศใช้ได้ทันภำยใน วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เพือ่ ใช้วำงแผน
ในกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
2) จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ตำมสำยงำนให้
- มีกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ โดยมี
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง เพือ่ เพิม่ พูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ พนักงำนเทศบำล จำนวน 18 รำย
ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับตำแหน่ง แต่ละประเภทอย่ำง
พนักงำนจ้ำง จำนวน 5 รำย
สม่ำเสมอ
พนักงำนเทศบำลทีส่ ่งเข้ำรับกำรอบรม คิดเป็นร้อยละ 81.82
รำยละเอียดตำมรำยงำนกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
ตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้
3) เทศบำลมีกำรจัดอบรมพัฒนำบุคคลำกรในหลักสูตร / กิจกรรมต่ำง ๆ
เป็นประจำทุกปี เพือ่ พัฒนำบุคลำกรในองค์กรให้มคี วำมรู้ ควำมเข้ำใจ
คุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติ เสริมสร้ำงกำรทำงำนเป็นทีม

- จัดทำและดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลำกร
ของเทศบำลตำบลนำบอน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
รำยละเอียดกำรดำเนินโครงกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย

4) ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ เพือ่ สร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้
กำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ ทัง้ ในระบบ และ
นอกระบบ

- จัดทำและเผยแพร่คมู่ อื กำรปฏิบัตงิ ำน
- มีกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกกำรเข้ำรับกำรอบรม ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำ และเพือ่ นร่วมงำนเป็นระยะ
- มีกำรแบ่งปันควำมรู้ เกี่ยวกับแนวทำงในกำรปฏิบัตงิ ำนในเรื่องต่ำง ๆ
ระเบียบกฏหมำยทีบ่ ัญญัตขิ ึ้นใหม่ ผ่ำนระบบไลน์
(ระบบส่งข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์)

๙

รายงานสรุปการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

อบรม ประชุม สัมมนา หลักสูตร

ระหว่างวันที่

1

นำยวิเชียร รัตนสุภำ

ปลัดเทศบำล

อบรมหลักสูตรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิ ำนของ อปท.ภำยใต้กฎหมำยจัดตัง้
และกฎหมำยเลือกตัง้ ท้องถิ่นฉบับใหม่ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2

16-17 ธ.ค. 2562

2

นำยสมพร บุญทรง

รองปลัดเทศบำล

อบรมหลักสูตรเพิม่ ประสิทธิภำพผู้บริหำรและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19-ธ.ค.-62

อบรมวิทยำกรอำเภอตำมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในกำรเลือกตัง้
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563

28-ก.ย.-63

อบรมหลักสูตรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิ ำนของ อปท. ภำยใต้กฎหมำย
จัดตัง้ และกฎหมำยเลือกตัง้ ท้องถิ่นฉบับใหม่ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3

18-19 ธันวำคม 2562

3

4

5

นำงจิรำวดี หัสดิสำร

นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณภักดี

นำงสำวปุณยำพร บุณยเกียรติ

หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ชำนำญกำร

นักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

ประชุมซักซ้อมแนวทำงปฏิบัตใิ นกำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ประจำ
อปท.และกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแบ่งเขตเลือกตัง้ สมำชิกสภำท้องถิ่น

31-ม.ค.-63

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฎิบัตกิ ำร กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของ อปท.เพือ่
เชื่อมโยงระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ ( e-Plan-eMENSCR )
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 5

19-23 มกรำคม 2563

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำยขั้นต่ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท.

10-มี.ค.-63

ประชุมชี้แจงและปรึกษำหำรือเพือ่ รับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนำ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ( พ.ศ. 2561-2565 ) ฉบับทบทวน

2-ก.ย.-63

อบรมหลักสูตรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิ ำนพัฒนำชุมชนและกำรจัด
สวัสดิกำรสังคม ของ อปท. ประจำปีงบประมำณ 2563

25-27 ส.ค. 2563

๑๐

6

นำงสำวณัฐวภัสสร์ พิชัยกำล

เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

7

นำงสำวจุตพิ ร สังข์สัพพันธุ์

เจ้ำพนักงำนทะเบียนชำนำญงำน

ประชุมซักซ้อมแนวทำงปฏิบัตใิ นกำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ประจำ
อปท.และกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแบ่งเขตเลือกตัง้ สมำชิกสภำท้องถิ่น

31-ม.ค.-63

ประชุมเพือ่ เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตัง้ ส.อบจ. และ นำยก อบจ.

16-พ.ย.-63

อบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรปิดบัญชี ประจำปี 2563 ในระบบคอมพิวเตอร์
ของ อปท. ( e-LASS ) และแนวทำงกำรบันทึกบัญชีเพือ่ ให้สอดคล้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2

12-15 ส.ค. 2563

8

นำงวรรณำ รัตนพันธ์

ผู้อำนวยกำรกองคลัง

9

นำงสำวพัชวิภรณ์ สุภำพ

นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท.(e-LASS)

12 มิภุนำยน 2563

11-13 ธันวำคม 2562

ประชุมเพือ่ นิเทศกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัตงิ ำนจำกผลกำรตรวจสอบด้ำน
กำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ อปท.

27-ม.ค.-63

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร ( Workshop ) กำรจัดทำคำชี้แจงข้อทักท้วงของ
สำนักงำนตรวจแผ่นดินจำกกำรดำเนินงำนตำมหน้ำทีแ่ ละอำนำจของ อปท.
ประจำปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3
อบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรปิดบัญชี ประจำปี 2563 ในระบบคอมพิวเตอร์
ของ อปท. ( e-LASS ) และแนวทำงกำรบันทึกบัญชีเพือ่ ให้สอดคล้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรแก่นำยจ้ำงเพือ่ จัดทำข้อมูลและกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิค ( e-Payment )

10-11 ส.ค. 2563

12-15 ส.ค. 2563

18-ส.ค.-63

๑๑

10 นำงสำวมยุรำ พูลนวล

11 นำงสำววันดี อินทรมณี

นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ชำนำญ
กำร

เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัตงิ ำน

อบรม เรื่อง เทคนิคกำรสำรวจกำรประเมิณและกำรใช้บัญชีทุนทรัพย์ของทีด่ นิ
28-30 มกรำคม 2563
และสิ่งปลูกสร้ำงเพือ่ ประโยชน์ในกำรคำนวณและประเมิณภำษีทดี่ นิ และสิ่งปลูก
สร้ำง
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร กำรใช้งำนโปรแกรมแผนทีภ่ ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน (
4-7 ธันวำคม 2563
LTAX 3000 V.4 ) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมศิ ำสตร์ (
LTAX GIS )
อบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรปิดบัญชี ประจำปี 2563 ในระบบคอมพิวเตอร์
ของ อปท. ( e-LASS ) และแนวทำงกำรบันทึกบัญชีเพือ่ ให้สอดคล้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2

12-15 ส.ค. 2563

ประชุมเพือ่ นิเทศกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัตงิ ำนจำกผลกำรตรวจสอบด้ำน
กำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ อปท.

27-ม.ค.-63

อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศน์ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่
59

9-14 ก.พ. 2563

อบรมข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับกำรบรรจุและแต่งตัง้

26-28 ก.พ.2563

อบรมปฏิบัตงิ ำนในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค ( e-GP )
แก่ผู้ปฏิบัตงิ ำนด้ำนพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (
เพิม่ เติม) รุ่นที่ 20
อบรมหลักสูตรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค ( e-CPP ) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2

14-18 มีนำคม 2563

24-26 ก.ค. 2563

๑๒

12 นำงพวงพรรณ บุญชู

13 นำงสำววำสนำ ชำนำญกิจ

14 นำงสิรภัทร พริ้งสกุล

ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

ผู้อำนวยกำรกองศึกษำ

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร ( Workshop ) กำรจัดทำคำชี้แจงข้อทักท้วงของ
สำนักงำนตรวจแผ่นดินจำกกำรดำเนินงำนตำมหน้ำทีแ่ ละอำนำจของ อปท.
ประจำปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3

10-11 ส.ค. 2563

อบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรปิดบัญชี ประจำปี 2563 ในระบบคอมพิวเตอร์
ของ อปท. ( e-LASS ) และแนวทำงกำรบันทึกบัญชีเพือ่ ให้สอดคล้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2

12-15 ส.ค. 2563

กำรบริหำรจัดกำรของเสียอันตรำยจำกชมรม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 9

30-ม.ค.-63

ประชุมเพือ่ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

26-ส.ค.-63

ประชุมขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือ
พืน้ ที่ รุ่นที่ 2

19-พ.ย.-62

ประชุมชี้แจงกำรใช้โปรแกรมบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ ที่

28-ก.พ.-63

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร ให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (
COVID -19 ) และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพือ่ การป้องกันตนเอง

11-มี.ค.-63

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรหลักสูตรกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมขั้นตอน
กำรประกันคุณภำพภำยใน ( SAR ) ของ ศพด.ฉบับปรับปรุงล่ำสุด

24-ม.ค.-63
13-15 มีนำคม 2563

๑๓

15 นำงสำวศรินยำ อุปมำ

16 นำงสำวนิทญำ สำริขำ

17 นำงประภำพรรณ อุบลพันธุ์

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครู คศ.2

อบรมหลักสูตรแนวทำงปฏิบัตกิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยและกำรจัดทำฎีกำสถำนศึกษำฯ รุ่นที่ 5

7-9 ก.พ. 2563

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และรำยจ่ำย
เงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกำร
บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น ของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

3-5 ส.ค. 2563

อบรมปฏิบัตงิ ำนในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค ( e-GP )
แก่ผู้ปฏิบัตงิ ำนด้ำนพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ( เพิม่ เติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 23

5-7 ส.ค. 2563

อบรมหลักสูตรแนวทำงปฏิบัตกิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยและกำรจัดทำฎีกำสถำนศึกษำฯ รุ่นที่ 5

7-9 ก.พ. 2563

อบรมปฏิบัตงิ ำนในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค ( e-GP )
แก่ผู้ปฏิบัตงิ ำนด้ำนพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ( เพิม่ เติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 23

5-7 ส.ค. 2563

ประชุมขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือ
พืน้ ทีร่ ุ่นที่ 2
อบรมหลักสูตรแนวทำงปฏิบัตกิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยและกำรจัดทำฎีกำสถำนศึกษำฯ รุ่นที่ 5

19-พ.ย.-62
7-9 ก.พ. 2563

๑๔

18 นำงสุดสำย สุขสม

ครู คศ.2

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และรำยจ่ำย
เงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกำร
บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น ของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

3-5 ส.ค. 2563

ประชุมขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือ
พืน้ ทีร่ ุ่นที่ 2

19-พ.ย.-62

อบรมหลักสูตรแนวทำงปฏิบัตกิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยและกำรจัดทำฎีกำสถำนศึกษำฯ รุ่นที่ 5
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร ให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (
COVID -19 ) และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพือ่ การป้องกันตนเอง

7-9 ก.พ. 2563
11-มี.ค.-63

อบรมปฏิบัตงิ ำนในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค ( e-GP )
แก่ผู้ปฏิบัตงิ ำนด้ำนพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ( เพิม่ เติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 23

5-7 ส.ค. 2563

อบรมเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิ ำนครู ครูผู้ดแู ลเด็ก และผู้ดแู ลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดแู ลเด็ก และผู้ดแู ลเด็กของศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11-12 ก.ย.2563

๑๕

19 นำงวิมลรัตน์ รัตนบุรี

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนทะเบียน

โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท.(e-LASS)

11-13 ธันวำคม 2562

20 นำงศิริพร ชัยสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้

21 นำงประภัสสร พันธำ

ผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก

อบรม เรื่อง เทคนิคกำรสำรวจกำรประเมิณและกำรใช้บัญชีทุนทรัพย์ของทีด่ นิ
28-30 มกรำคม 2563
และสิ่งปลูกสร้ำงเพือ่ ประโยชน์ในกำรคำนวณและประเมิณภำษีทดี่ นิ และสิ่งปลูก
สร้ำง
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร กำรใช้งำนโปรแกรมแผนทีภ่ ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน (
4-7 ธันวำคม 2563
LTAX 3000 V.4 ) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมศิ ำสตร์ (
LTAX GIS )
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรหลักสูตรกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมขั้นตอน 13-15 มีนำคม 2563
กำรประกันคุณภำพภำยใน ( SAR ) ของ ศพด.ฉบับปรับปรุงล่ำสุด
อบรมเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิ ำนครู ครูผู้ดแู ลเด็ก และผู้ดแู ลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดแู ลเด็ก และผู้ดแู ลเด็กของศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11-12 ก.ย.2563
11-12 ก.ย.2563

22 นำยสุนทร เจ้ยทอง

ผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก

อบรมเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิ ำนครู ครูผู้ดแู ลเด็ก และผู้ดแู ลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดแู ลเด็ก และผู้ดแู ลเด็กของศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23 นำงสำวนวลอนงค์ ศรีสุข

บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน

โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
อบรมหลักสูตรแนวทำงปฏิบัตกิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยและกำรจัดทำฎีกำสถำนศึกษำฯ รุ่นที่ 5

30-ม.ค.-63
7-9 ก.พ. 2563

๑๖

