รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตาบลวานรนิวาส
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คานา
การบริ ห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคลประจาปี ของเทศบาลตาบลวานรนิ วาสนั้ น
ได้คานึงถึงภารกิจ อานาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยได้กาหนด
หลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรแต่ละตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของ บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ต่อไป

งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด
ฝ่ายอานวยการ
สานักงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส

สารบัญ
หน้า
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สรุปผล
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1

บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และ
ระดั บ สากล เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ยุ ค แห่ ง การแข่ ง ขั น ไร้ พ รมแดน
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้เทศบาล
ตาบลวานรนิวาส มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่
ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพื่ อ เป็ น พนั ก งานเทศบาลที่ ดี โดยเทศบาลต้ อ งด าเนิ น การพั ฒ นาให้ ค รบถ้ ว นตามหลั ก สู ต รที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความ
ประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทาได้
ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนดเป็นหลักสูตร
หลัก และเพิ่มเติมหลักสู ตรตามความจาเป็นที่ เทศบาลพิจารณา เห็ นว่ามีความเหมาะสม การพัฒ นา
พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และ
อาจกระท าได้ โดยส านั ก งานคณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล หรือ ส านั ก งานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการ
พนั กงานเทศบาลจั งหวัดสกลนคร เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนการพัฒ นา
บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒ นา
พนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒ นา
พนักงานเทศบาล ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาล นั้น
เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวทางดังกล่ าว เทศบาลตาบลวานรนิ วาสจึงรายงานผลการ
บริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ประจาปี งบประมาณ 2561 เพื่ อใช้เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
บุคลากรของเทศบาลตาบลวานรนิวาส เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็น
การพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณ ธรรม จริยธรรมของบุ คลากรเทศบาล ในการ
ปฏิ บั ติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล โดยในการพัฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
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(1) ด้านความรู้ ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ งาน ได้ แก่ ความรู้ที่ เกี่ย วข้ องกับ การปฏิ บั ติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งาน
วิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) ด้านการบริห าร ได้ แก่ รายละเอียดที่ เกี่ยวกับ การบริห ารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิ บั ติ งาน เช่น จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ งาน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต เพื่ อประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตาบลวานรนิวาสจึงได้จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตาบลวานรนิวาส ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับ ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของ
นโยบายต่างๆ เป็นต้น
2 เพื่อให้ พนั ก งานเทศบาลได้รับ ความรู้และทั กษะเฉพาะของงานในแต่ล ะตาแหน่ ง
ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม
งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
3 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การ
ประสานงานเป็นต้น
4 เพื่ อให้ พ นั ก งานเทศบาลได้ รับ ความรู้ ด้านคุณ สมบั ติส่ ว นตั ว ได้แก่ การช่ว ยเสริม
บุ ค ลิ ก ที่ ดี ส่ ง เสริ ม ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ ย อย่ า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
เป็นต้น
5 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข
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ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

กลุ่มเป้าหมาย
พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานครู เทศบาล ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า งเทศบาลต าบล
วานรนิวาส

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

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบาย
ต่างๆ เป็นต้น
(2) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งาน
บริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
(4) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริม
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์
สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของพนักงานเทศบาลได้รับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 85 ของจานวนพนักงานทั้งหมด
ที่มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการทางาน พึงพอใจในระดับมาก

๔

สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี จานวนพนักงาน
เทศบาลทั้งสิ้น 69 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
1

ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน

2

ความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละตาแหน่ง
3 ความรู้ด้านการบริหาร

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1

23

21

6

0

0

35

27

7

0

0

22

27

20

3

0

35

7

0

0

29

8

0

0

4 ความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
27
5 ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม

32

ผลการประเมินการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีจากพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 69 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
ดังนั้นการแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์ความสาเร็จการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ค่าเฉลี่ย
3.14
4.40
4.12
4.29
4.35

