
แผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง 

- เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ลูกจางประจาํ และพนักงานจางมีประสบการณ
และไดพัฒนาตนเอง 
- เพื่อกระตุนใหคณะผูบริหาร สมาขิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง 
ไดปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
- สงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํและพนกังานจาง 
เกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 85 ของผูเขารับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานมี
ความรูและประสบการณมา
พัฒนางานตน 

 
 

400,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจาํและพนกังานจาง 
ที่ผานการฝกอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน สามารถนาํ
ความรูและประสบการณที่ไดรับ
มาพัฒนาตนเอง เพื่อประโยชน
ทางราชการ 

สํานักปลัดเทศบาล 

2 
 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ และ
พนักงานจาง 

-เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหบุคลากรสามารถนํา
หลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใชใน
การดําเนินชีวิตมีการพัฒนาดานอารมณ รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นสามารถนาํมาใชในการ
ปฏิบัติงานและอยูรวมกันอยางมีความสขุ 
-เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในเรื่องวนิัย  
การรักษาวินัยและกฎหมายเบื้องตนที่เกีย่วของ
ในการปฏิบัติหนาที ่
-เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง รูจัก
ทํางานรวมกันเปนทีม  มีทัศนคติที่ดีตองาน 
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา เพือ่นรวมงาน ผูมาใช
บริการ พรอมทั้งมีความสามัคคีภายในองคกร 

รอยละ 80 ของผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
บุคลากรมีความรู มีจิตสาํนึกที่ดี
ในการนําหลักคุณธรรมศีลธรรม
มาใชในการดําเนินชีวิต 

20,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

- สรางจิตสํานึกที่ดีใหผูบรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร
ของเทศบาล นําหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มาใชในการดําเนิน
ชีวิต มีการพัฒนาดานอารมณ 
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและ
นําไปใชในในการปฏิบัติงานและ
อยูรวมกันอยางมีความสุข 

สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

-เพื่อใหผูบริหารเทศบาล  บุคลากรของเทศบาล  
มีความรู ความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรม 
-เพื่อใหผูบริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาล 
มีความรู ความเขาใจและใหความสําคัญกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รอยละ 80 ของผูบริหาร 
บุคลากร ของเทศบาลมีความ
เขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรม การปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

20,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

-ผูบริหาร บุคลากรของเทศบาล 
มีความรู ความเขาใจในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ผูบริหารเทศบาล บุคลากรของ
เทศบาล มีความรู ความเขาใจ
และใหความสําคัญกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย 
สุจริตและปลูกฝงทัศนคติ  
วัฒนธรรมที่ดีในการตอตาน 
การทุจริต 

-เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 
-เพื่อปลูกฝงจิตสํานกึและคานยิมที่ดีในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแก 
คณะผูบริหาร 

รอยละ 80 ของผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
บุคลากร มีจิตสาธารณะและ
คานิยมที่ดีในการตอตาน 
การทุจริต 

20,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

-ผูเขารวมโครงการมีจิต
สาธารณะและเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชน 
สวนตน 
-ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานกึที่ดี
และคานิยมที่ดีในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-ผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจตามประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น 

สํานักปลัดเทศบาล 

5 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันผลประโยชนทบัซอน 

-เพื่อใหขาราชการและพนักงานมีความรู  
ความเขาใจเกีย่วกบัการปองกันผลประโยชน 
ทับซอน 
-เพื่อเปนการสรางจิตสํานกึและใหความตระหนัก
ถึงผลเสียของการมีผลประโยชนทับซอน 
-เพื่อสงเสริมและปองกันการปฏิบัติหนาที่
ราชการใหเปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม 

รอยละ ĩġǰของพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจาํและ
พนักงานจาง มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับผลประโยชน 
ทับซอน 

20,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

-บุคลากรในสังกัดมีความรู 
ความเขาใจเกีย่วกบัผลประโยชน
ทับซอน 
-บุคลากรในสังกัดมีจิตสํานึกและ
มีความตระหนักทีจ่ะไมทําการ
อันเปนการขัดกันแหงประโยชน
ทับซอนหรือการมีผลประโยชน
ทับซอน 

สํานักปลัดเทศบาล 

6 โครงการอบรมดานระเบียบและ
กฎหมายใหแกสมาชกิสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

-เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลเขาใจเนื้อหา และ
สาระสําคัญของกฎหมายการบรหิารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของสมาชิกเกีย่วกับการตรวจสอบและ
สนับสนุนการบริหารงาน 

รอยละ 80 ของสภาเทศบาล
เขาใจเนื้อหาและสาระสําคัญ
ของกฎหมายการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได
อยางมีประสิทธภิาพ 

20,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

-เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล
เขาใจเนื้อหาและสาระสําคัญ
ของกฎหมายของการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และสามารถบริหางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

7 โครงการจัดฝกอบรมการใช
คอมพิวเตอรใหกับพนกังานเทศบาล
และพนักงานจาง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหกับพนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจาง 

รอยละ 80 ของผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับ
การใชคอมพิวเตอร 
 

5,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

พนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจางสามารถใช
คอมพิวเตอรไดถูกตองและม ี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 
             
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย 
สุจริตและปลูกฝงทัศนคติ  
วัฒนธรรมที่ดีในการตอตาน 
การทุจริต 

-เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 
-เพื่อปลูกฝงจิตสํานกึและคานยิมที่ดีในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแก 
คณะผูบริหาร 

รอยละ 80 ของผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
บุคลากร มีจิตสาธารณะและ
คานิยมที่ดีในการตอตาน 
การทุจริต 

20,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

-ผูเขารวมโครงการมีจิต
สาธารณะและเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชน 
สวนตน 
-ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานกึที่ดี
และคานิยมที่ดีในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-ผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจตามประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น 

สํานักปลัดเทศบาล 

 


