รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2562

คานา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ของเทศบาลตาบลวานรนิวาสนั้น
ได้คานึงถึงภารกิจ อานาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นพนักงานส่วน
ตาบลที่ดี โดยได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรแต่ละตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน
หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหารและด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
เทศบาลตาบลวานรนิวาส ต่อไป

งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด
ฝ่ายอานวยการ
สานักงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส

สารบัญ
หน้า
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดย
ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการ ที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล
คือ ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้เทศบาลตาบลวานร
นิวาส มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้
รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่
ดี โดยเทศบาลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลัก สูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด เช่น
การพัฒนา ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลัก สูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาล
พิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาล
สามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้เทศบาลจัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาล นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตาบลวานรนิวาสจึงรายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลวานรนิวาส เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5
ด้าน ได้แก่
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(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์
งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล
อื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตาบลวานรนิวาสจึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตาบลวานรนิวาส ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ
เป็นต้น
2 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงาน
บุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
3 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
4 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริม
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์
การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
5 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข
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ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลวานรนิวาส

วิธีการดาเนินการ
1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่มองค์กรและ
หน่วยงานที่จะเข้าศึกษา
3. ดาเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
4. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมตลอดจนข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุงและเป็น
ข้อมูลในการดาเนินโครงการต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(2) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงาน
บุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
(4) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การ
ทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของพนักงานเทศบาลได้รับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนพนักงานทั้งหมดที่มี
ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการทางาน พึงพอใจในระดับมาก

๔

สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี จานวนพนักงาน
เทศบาลทั้งสิ้น 72 คน คิดเป็นผู้ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพการทางาน ร้อยละ 100
เกณฑ์การประเมินผล (โดยการตอบแบบสอบถาม)
ค่าระดับ ช่วงคะแนน ความหมาย
1 1.00 – 1.79 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
2 1.80 – 2.59 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย
3 2.60 – 3.39 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง
4 3.40 – 4.19 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก
5 4.20 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด รายละเอียด
รายละเอียด
1

3

ความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน
ความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละตาแหน่ง
ความรู้ด้านการบริหาร

4

ความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว

2

มากที่สุด
5
23

มาก
4
21

ปานกลาง
3
6

น้อย
2
0

น้อยที่สุด
1
0

ค่าเฉลี่ย

35

27

7

0

0

4.40

22

27

20

3

0

4.12

27

35

7

0

0

4.29

5

3.14

ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม
32
29
8
0
0
4.37
และจริยธรรม
ผลการประเมินการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีจากพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 72 คน โดยวัดความพึงพอใจในด้านต่างๆสรุปได้ดังนี้
เกณฑ์ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตาบลวานรนิวาสมีความพึงพอใจมากกว่า
≥ 4.00 (คะแนนเต็ม 5)
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เท่ากับ 3.14
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง เท่ากับ 4.40
3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านการบริหาร เท่ากับ 4.12
4) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เท่ากับ 4.27
5) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เท่ากับ 4.35
ดังนั้นการแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์ความสาเร็จการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

