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  เทศบาลต าบลกุดไห 

 อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 



ค าน า  
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ของเทศบาลต าบลกุดไหนั้น ได้

ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนด
หลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของ บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลกุดไห ต่อไป  
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บทท่ี 1  
บทน า  

 1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และ

ระดับสากล  เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่ งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน 
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน  2545 ก าหนดให้เทศบาล
ต าบลกุดไห มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หาก
เทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็
ให้กระท าได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด
เป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม 
การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนา
อ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  หรือส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น        
   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลกุดไหจึงรายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลกุดไห เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ในการปฏิบัติงานราชการ
และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้อง
พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
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(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งาน
วิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลกุดไหจึงได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2560  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลกุดไห ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 วัตถุประสงค ์
                   1 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของ
นโยบายต่างๆ เป็นต้น 

2 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม 
งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 

3 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การ
ประสานงานเป็นต้น 

4 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริม
บุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  
เป็นต้น 

5 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 
 



3 
ระยะเวลาด าเนินการ 
            วันที่  1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่  30 กันยายน  2560 
 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลต าบลกุดไห 

วิธีการด าเนินการ 
            1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา 
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่มองค์กรและ
หน่วยงานที่จะเข้าศึกษา 
 3. ด าเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
 4. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมตลอดจนข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและเป็น
ข้อมูลในการด าเนินโครงการต่อไป 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          (1) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบาย
ต่างๆ เป็นต้น 
          (2) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งาน
บริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 
 (3) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงาน
และการบริการประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 
          (4) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริม
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์
สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
          (5) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         ร้อยละของพนักงานเทศบาลได้รับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 85 ของจ านวนพนักงานทั้งหมด
ที่มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการท างาน พึงพอใจในระดับมาก 

 



๔ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี จ านวนพนักงาน

เทศบาลทั้งสิ้น 51 คน คิดเป็นผู้ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพการท างาน 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 พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 

 รายละเอียด มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ค่าเฉลี่ย 

1 ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
21 19 6 1 0 

3.94 

2 ความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง 

23 18 8 2 0 
4.21 

3 ความรู้ด้านการบริหาร    
  20 21 6 4 0 

4.11 

4 ความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
27 

15 5 4 0 
4.27 

5 ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม 

25 14 8 4 0 
4.17 

 
ผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีจากพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 51 คน โดยวัดความพึงพอใจในด้านต่างๆสรุปได้ดังนี้ 
เกณฑ์ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลต าบลกุดไหมีความพึงพอใจมากกว่า ≥ 
4.00 (คะแนนเต็ม 5)  

1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เท่ากับ 3.94  
          2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง เท่ากับ 4.21 

            3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านการบริหาร เท่ากับ 4.11 
4) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เท่ากับ 4.27 
5) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เท่ากับ 4.17 
ดังนั้นการแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์ความส าเร็จการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล  


