ประกาศเทศบาลตําบลจันจวา
เรื่อง การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรดานการบริหารงานบุคคล ประจําป 2562
........................................................
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในองคกรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นั้น จําเปนตองอาศัยความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ ตองมีความรวมมือในหนวยงานที่ดี มี
จริย ธรรมในการทํางาน สามารถทํา งานเปนที มได ดี ภายในองคกรมีการประสานงานที่ ดีในหนวยงานให
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ใหความสําคัญกับบุคลากรทั้งในระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติงาน เพราะวา
บุคลากรทั้งสองระดับตองมีความสัมพันธตลอดการทํางานและเปนกลไกที่สําคัญที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในทองถิ่นในปจจุบัน
การปฎิบัติงานของเทศบาลตําบลจันจวา เปนไปดวยความยุงยาก กอใหเกิดปญหาขาดความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน เกิดความไมชัดเจนในหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหการมาใชบริการของประชาชน ขาดความเขาใจในระบบการทํางานขององคกรที่ดี ปญหาตางๆ
สงผลมาจากดานกระบวนการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน และสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุดังกลาวทําใหมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการปฏิบัติงานอยางยิ่ง ดังนั้นปญหา
เกี่ยวกับบุคลากรจึงเปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจันจวา
โดยอาศัยกฎหมายและระเบียบและหนังสือราชการที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานสวนบุคคลทอถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล สวนที่ 3 การพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
งานการเจ า หน า ที่ ใ นฐานะหนว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบการพั ฒนาระบบบริ หารงานบุค คลของ
เทศบาลตํ า บลจั นจว า จึ งได ดํ า เนิ น การวิ เคราะห ส ภาพป ญ หาและความต องการของบุ คลากร เพื่ อ ใช เป น
มาตรฐานกลางในการดําเนินงานปรับปรุงระบบการพัฒนาและบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลจันจวาตอไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บรรจง ยางยืน
(นายบรรจง ยางยืน)
นายกเทศมนตรีตําบลจันจวา
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รายงานสรุปผลการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของบุคลากร
เทศบาลตําบลจันจวา
ประจําปงบประมาณ 2562

เทศบาลตําบลจันจวา
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
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รายงานสรุปผลการประเมินสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา
ความเปนมาและความสําคัญ
เทศบาลตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปน ราชการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 โดยยกฐานะจาก
สภาตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล ภายใตกฎบังคับของกฎหมาย จะทําหนาที่เฉพาะพื้นที่ที่ ดูแล
รักษา เชน จัดเก็บภาษีที่อยูอาศัย ที่ดิน รวมถึงดูแล จัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ดูแลความ สะอาด
ในพื้นที่สวนตําบลจันจวาและจันจวาใต และจัดสรร งบประมาณ เพื่อใชในการบริหารงานในสวนตางๆ ภายใน
เทศบาล ให เหมาะสม
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในองคกรใหสามารถ ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นั้น จําเปนตองอาศัยความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่ที่ตน รับผิดชอบ ตองมีความรวมมือในหนวยงานที่ดี มี
จริยธรรมในการทํางาน สามารถทํางานเปนทีมไดดี ภายในองคกร มีการประสานงานที่ดีในหนวยงานให
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ใหความสําคัญกับ บุคลากรทั้งในระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติงาน เพราะวา
บุคลากรทั้งสองระดับตองมีความสัมพันธตลอด การทํางานและเปนกลไกที่สําคัญที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงานเพื่อ ประชาชนในทองถิ่น ในปจจุบัน
การปฎิบัติงานของเทศบาลตําบลจันจวา เปนไปดวยความยุงยาก กอใหเกิด ปญหาขาดความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน เกิดความไม ชัดเจนในหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เนื่องจากขาดความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน ทําใหการมาใชบริการของ ประชาชน ขาดความเขาใจในระบบการท างานของ องคกรที่ดี ปญหา
ตางๆ สงผลมาจาก ดานกระบวนการ ปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน และสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุดังกลาว ทําใหมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการ ปฏิบัติงานอยางยิ่ง ดังนั้น
ปญหาเกี่ยวกับบุคลากรจึง เปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง ของการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจันจวา
การพั ฒ นาองค ก ร แ ละบุ ค ลากร นั บ ได ว า มี ค วามจำเป น อย า งยิ่ ง ไม ว า จะเป น องค ก ร
ภาครั ฐ หรื อ องค ก รของเอกชนในการพั ฒ นาบุ ค ลากรมี ค วามสำคั ญ ทั้ ง ต อ ตั ว เองและต อ องค ก ร ซึ่ ง
ค ว า ม ส ำคั ญต อตั วเอง ได แก การไดรั บความรู ความคิดใหม ๆ ทั น ตอ ความเจริ ญก า วหน เทคโนโลยี
ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง
ทั้ ง เป น การสนองความต อ งการที่ ก า วหน า ของบุ ค ลากร ส ว นในความสำคั ญ ขององค ก ร ได แ ก การ
ผลผลิ ต ขององค ก รและทำให อ งค ก รได ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี คุ ณ ภาพ และสามารถพั ฒ นางาน ประสิ ท ธิ ภ าพ
จึงนับไดวาการพัฒนาบุคลากรกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตัวบุคลากรเองและตอองคกร
โดยอาศัยกฎหมายและระเบียบและหนังสือราชการที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการมาตครฐานการบริหารงานสวนบุคคลทอถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล สวนที่ 3 การพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
งานการเจ า หน า ที่ ใ นฐานะหนว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบการพั ฒนาระบบบริ หารงานบุค คลของ
เทศบาลตํ า บลจั นจว า จึ งได ดํ า เนิ น การวิ เคราะห ส ภาพป ญ หาและความต องการของบุ คลากร เพื่ อ ใช เป น
มาตรฐานกลางในการดําเนินงานปรับปรุงระบบการพัฒนาและบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลจันจวาตอไป
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วัตถุประสงค
 เพื่อคนหาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา
 เพื่อหาแนวทางการเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา
วิธีดําเนินการ
ใหทุกหนว ยงานในสั งกัดเทศบาลตํ า บลจั นจว า สํา รวจสภาพปญหา ความตองการในการ
พัฒนาตนเอง ความตองการในการจัดการฝกอบรม โดยใชแบบสอบถาม เพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาล
ตําบลจันจวาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบระบบการบริหารงานบุคลากรภายในองคกร รวมทั้งใชเปน
มาตรฐานกลางในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากของเทศบาลตําบลจันจวา
กลุม ตัวอยาง
การกํา หนดกลุ มเปา หมายในการสํา รวจความเห็น หนวยงานอาจเลื อกสุ มตัว อย างขั้นต่ํา ที่
เทศบาลตําบลจันจวาโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงสมรรถนะ กําหนดไว คือรอยละ 40 ของ
เจาหนาที่ (ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) ทั้งหมด หรือมากกวารอยละ 40 หรือสํารวจทุกคนใน
องคกร ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหนวยงาน แตทั้งนี้ตองไมต่ํากวาที่กรมกําหนดไวเปนขั้นต่ํา อยางไรก็ตาม ในกรณี
ที่หนวยงานพิจารณาแลวเห็นสมควรสํารวจความคิดเห็นขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ทั้งหมดใน
หนวยงาน หนวยงานตองสามารถรายงานผล และวิเคราะหผลสํารวจในกรณีที่สุมตัวอยางรอยละ 40 ดวย
สําหรับการกระจายกลุมตัวอยาง ใหกระจายกลุมตัวอยางในแตละระดับ/ชั้น ไปยังสายงานที่
หนวยงานมีอยู ตามสัดสวนที่เหมาะสม ในขั้นตอนนี้ผูดําเนินการสํารวจตองทราบขอมูลทั้งชื่อสายงาน และ
จํานวนของผูดํารงตําแหนงในสายงาน ของเจาหนาที่ในแตละระดับ/ชั้น จึงจะสามารถกําหนดสัดสวนของกลุม
ตัวอยางที่เหมาะสมได สําหรับในกรณีที่จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการสํารวจไมสัมพันธกับสัดสวนของจํานวนผู
ดํารงตําแหนงในแตละสายงานในระดับ/ชั้นที่ตองการสํารวจ หรือกรณีหนวยงานขนาดใหญ ใหหนวยงานใชดุลย
พินิจ โดยยึดหลักความครอบคลุม ของกลุมเปาหมายเปนเกณฑในการตัดสิน
วิธีการแจกแบบสํารวจ
กรณีที่เปนหนวยงานขนาดเล็ก เชน สํานัก/กองในสังกัดเทศบาลตําบลจันจวา ที่มีอัตรากําลัง
เจาหนาที่ และหรือกลุมเปาหมายในการสํารวจความคิดเห็นนอยกวา 50 คน ใหผูดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
(หนวยงานการเจาหนาที่/การบริหารทรัพยากรมนุษย) ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานเปนผูแจกแบบ
สํารวจดวยตนเอง โดยไมผานหัวหนางาน/กลุมงานของกลุมเปาหมายในการสํารวจความคิดเห็น
ระยะเวลาในการสํารวจ
ดําเนินการสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร (หมายความ
รวมถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) ภายในหนวยงาน ปละ 1 ครั้ง โดยมีแนวทางที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดระยะเวลาในการสํารวจ ดังนี้
1) หนวยงานจะตองรายงานผลการสํารวจใหผูบริหารทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปงบประมาณ
2) หนวยงานควรกําหนดระยะเวลาในการสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาตนเอง
ที่แนนอน และประกาศใหบุคลากรในสังกัดทราบลวงหนา และดําเนินการสํารวจตามระยะเวลา/ชวงเวลา ที่
กํา หนดไว ทุ กป งบประมาณ โดยหากมี การเปลี่ย นแปลงกํา หนดระยะเวลาที่ จ ะสํ า รวจ ควรแจ ง ลว งหน า ให
บุคลากรในสังกัดทราบอยางนอย 1 เดือน
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3) การกําหนดระยะเวลาการสํา รวจ ควรหลีกเลี่ยงระยะเวลาที่ใกลเคียงหรือติดตอกับเหตุการณที่
เกิดขึ้นเปนประจําหรือผิดปกติในหนวยงาน และอาจสงผลตอความคิดเห็นทั้งในทางลบ และในทางบวกที่มีตอ
องคกร และสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน กําหนดระยะเวลาการสํารวจใกลกับระยะเวลาของการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป หรือ การจัดสรรเงินรางวัลประจําป หรือในชวงที่เกิดความขัดแยงอยางรุนแรง
ระหวางกลุมงาน/ฝาย หรือระหวางผูบริหารหรือผูปฏิบัติในหนวยงาน
4) สําหรับระยะเวลาที่ผูดําเนินการสํารวจฯ จะกําหนดใหกลุมเปาหมายในการสํารวจฯ ใชเวลาในการ
ตอบแบบสํา รวจนั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแตละหนวยงาน ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงภาระงานของกลุมเปาหมาย
จํานวนขอคําถามในแบบสํารวจ ความคุนเคยของการทําแบบสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่ในหนวยงาน และ
ความยาก – งายในการจัดเก็บและรวบรวมแบบสํารวจ เพื่อใหทันตอการบันทึกขอมูล และวิเคราะหผลการ
สํารวจเพื่อรายงานใหเทศบาลตําบลจันจวาทราบ
วิธีการเก็บแบบสํารวจ
ผูดําเนินการสํารวจ ควรจัดกลองสําหรับรวบรวมแบบประเมิน หรือกําหนดวิธีอื่น ๆ ที่ผูตอบ
แบบประเมินสามารถสงใหผูดําเนินการสํารวจไดโดยตรง ซึ่งไมจําเปนตองผานผูบังคับบัญชา และผูอื่นไมสามารถ
เปดดูขอมูลไดเพื่อรักษาความลับ (Anonymity and Confidentially) และหลังจากเก็บแบบสํารวจแลว
ผูดําเนินการสํารวจควรตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสํารวจกอนนําไปวิเคราะหผล
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดผลการสํารวจความผาสุกฯ ของทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลจันจวาแลว จึงนําขอมูลมา
รวมกัน แลวแยกวิเคราะห ดังนี้
สวนที่ 1 สวนคําถามขอมูลสวนบุคคล
 วิเคราะหรายขอดวยการหาความถี่ รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ (Skewness) และ
ความโดง (Kurtosis)
 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลสวนบุคคลที่สงผลตอความคิดเห็นตอแงมุมตาง ๆ ในการทํางาน
โดยใช T - test และ ANOVA เพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาตนเอง
 วิเคราะหหาความสัมพันธ (Correlation) ระหวางขอมูลสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอแงมุมตาง
ๆ ในการทํางาน เพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาตนเอง
สวนที่ 2 สวนคําถามประเมินความคิดเห็นตอแงมุมตาง ๆ ในการทํางาน
 วิเคราะหรายขอดวยการหาความถี่ รอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness) และ ความโดง (Kurtosis)
 วิเคราะหหาความนาเชื่อถือของขอมูล (Reliability)
 วิเคราะหการถดถอย (Regression) เพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอสภาพปญหาและความตองการใน
การพัฒนาตนเอง ในภาพรวม
 วิเคราะหหาผลตาง (Gap) ของความพึงพอใจในปจจุบัน กับคาความคาดหวัง เพื่อคนหาปจจัยที่มี
ผลตอสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาตนเอง
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ผลการสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
เทศบาลตําบลจันจวา
ขอมูลการสํารวจจากของบุคลากรในสํานักงานเทศบาลตําบลจันจวา ทั้งหมด 6 สวนราชการ
จํานวน 1 หนวยงาน จํานวน 100 ชุด คิดเปนรอยละ 84.9 ของจํานวนขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ในสังกัดเทศบาลตําบลจันจวา (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) โดยจากการวิเคราะหขอมูล
สามารถสรุปไดดังนี้
 ประมาณ 2 ใน 3 ของผูตอบแบบสํารวจฯ เปนเพศหญิง
 ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีอายุอยูในชวง 39 ปขึ้นไป – 49 ป รองลงมาคือ 49 ปขึ้นไป – 59 ป
โดยมีอายุงานในหนวยงาน และอายุราชการมากกวา 25 ปขึ้นไป
 ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพการทํางานเปนขาราชการ และ
ทํางานอยูในเทศบาลตําบลจันจวา
 ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญดํารงตําแหนงทางสายงานปฏิบัติ โดยมีบทบาทหนาที่ในงานปจจุบันเปน
ผูปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานในเวลาราชการปกติ
ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาตนเอง
ประเด็น
ความถี่
รอยละ
S.D
เพศ
ชาย
30
30
0.461
หญิง
70
70
อายุ
นอยกวา 20 ป
0
0
0.931
มากกวา 20 ปขึ้นไป - 29 ป
8
8
มากกวา 29 ปขึ้นไป - 39 ป
22
22
มากกวา 39 ปขึ้นไป - 49 ป
42
42
มากกวา 49 ปขึ้นไป - 59 ป
26
26
มากกวา 59 ปขึ้นไป
2
2
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
37
37
0.734
ปริญญาตรี
43
43
สูงกวาปริญญาตรี
20
20
สถานภาพการทํางาน พนักงานเทศบาล
63
63
0.928
พนักงานจาง
33
33
ลูกจางประจํา
4
4
อายุงานในหนวยงาน นอยกวา 5 ป
16
16
1.757
มากกวา 5 ปขึ้นไป - 10 ป
16
16
มากกวา 10 ปขึ้นไป - 15 ป
20
20
มากกวา 15 ปขึ้นไป - 20 ป
13
13
มากกวา 20 ปขึ้นไป - 25 ป
14
14
มากกวา 25 ปขึ้นไป
21
21
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อายุราชการ

หนวยงานที่สังกัด

ประเด็น
นอยกวา 5 ป
มากกวา 5 ปขึ้นไป - 10 ป
มากกวา 10 ปขึ้นไป - 15 ป
มากกวา 15 ปขึ้นไป - 20 ป
มากกวา 20 ปขึ้นไป - 25 ป
มากกวา 25 ปขึ้นไป
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองสาธารณสข
กองการศึกษา
กองการประปา
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 1
ศพด.ทต.จันจวา

ความถี่
7
11
20
14
21
27
25
8
8
9
12
6
12
15
5

รอยละ
7
11
20
14
21
27
25
8
8
9
12
6
12
15
5

S.D
1.603

1.502

ตารางที่ 4 การวิเคราะหเกีย่ วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ
แตละปจจัยมีรายละเอียดดังนี้
1. เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ
79.50 สวนเพศชายมีจำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 20.50
อายุการทeงาน ผูตอบแบบสอบสวนใหญจะมีอายุในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลจันจวา
โดยจะเรียงลำดับมากไปหานอย ดังนี้ อายุการทำงาน 1-5ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 44.90
อายุการทeงาน มากกวา 10 ปขึ้นไป จำนวน 28 คน คิดเปน รอยละ 35.90 และรองลงมาคือ
อายุการทำงาน -1-6ป จำนวน 15 คิดเปนรอยละ 19.20
3. ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 78 คน พิจารณาจากระดับการศึกษา
เรียงตามลeดับจากมาไปหานอย ดังนี้ ระดับการศึกษาพบวา การศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 57 คน
คิดเปนรอยละ 73.10 รองลงมาคือ ตำกวาปริญญาตรีจ านวน 17 คน คิดเปนรอยละ 21.80
ระดับปริญญาโทจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.80 และปริญญาเอกจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.30
4. หนวยงานที่สังกัดของเทศบาลตําบลจันจวา
พิจาร ณาจากหนวยงานที่สังกัดโดยเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย สํานักปลัด จ านวน 20 คน
คิดเปนรอยละ 25.60 กองชาง จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 19.20 โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 17.90 งานอื่น ๆ จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 12.80 โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 7.70 กองคลังและ กองสาธารณสุข มีจำนวนเทากันคือ จ านวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.40
กองการประปา จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ3.80
5. ตำแหนงงาน ผูตอบแบบสอบถาม ตําแหนงงานพนักงานเทศบาล/ลูกจางประจํา จำนวน 28
คน คิดเปนรอยละ 35.90 พนักงานครูเทศบาล จ ำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 32.10 พนักงานจาง จํานวน
9 คน คิดเปนรอยละ 11.50
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ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน วิธีการในการพัฒนาบุคลากรที่ตรงกับ
ภาพปจจุบันรวมทั้งการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากi ของเทศบาลตําบลจันจวา โดยใชคารอยละ
ตารางที่ 2. จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม วิธกี ารพัฒนาบุคลากร
วิธีการพัฒนาบุคลาก
การปฐมนิเทศ
การสัมมนา/อบรม/ประชุม
การฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาตอ
การศึกษาดูงาน
การประชุมชี้แจง
การสอนงาน

การมอบหมายงานใหปฏิบัติ
อื่น ๆ

จำนวน

รอยละ

39
67
26
24
44
11
26
29
1

50.00
85.90
33.30
30.80
56.40
14.10
33.30
37.20
1.30

การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลจันจวา
มีวิธีการฒนาบุคลากรดวยวิธกี ารสัมมนา/อบรม/ประชุม มากที่สุด จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 85.
รองลงมาคือการศึกษาดูงาน จำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 56.40 สวนการปฐมนิเทศ มีจำนวน 39 คน
คิดเปนรอยละ 50 ดานการมอบหมายงานใหปฏิบัติ จ ำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 37.20 การสอนงาน
และการฝกปฏิบัติงานมีจำนวนเทากัน คือจำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 33.30 สวน การศึกษาตอ จำนวน
24 คน คิดเปนรอยละ 30.80

9
ตารางที่ 3 . แสดง จํานวนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรที่ผานมาวิธีการทีท่ าํ ใหสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วิธีการการดำเนินงานการพัฒนาบุค
การปฐมนิเทศ
การสัมมนา/อบรม/ประชุม
การฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาตอ
การศึกษาดูงาน
การประชุมชี้แจง
การสอนงาน

การมอบหมายงานใหปฏิบัติ

จํานวน

รอยละ

15
49
22
13
19
7
17
19

19.20
62.80
28.20
16.70
24.40
9.0
21.80
24.40

การดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลจันจวา

ที่ผา นมีวิธีการที่ทำ
ใหสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสวิชาการวิธีการที่มีการดำเนินงานที่ทํา
ใหบุคลากรไดมีการพัฒนภาพคือการสัมมนา/อบรม/ประสิทธิประชุม จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 62.80
ดานการมอบหมายงานใหปฏิบัติมีจำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 24.40 สวนการศึกษาดูงาน มีจำนวน 19
คน คิดเปนรอยละการปฐมนิเทศมี 24.40 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
19.รองลงมาเปนการศึกษาตอจำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 16.70

10
ตารางที่ 4.แสดง จํานวนสภาพปญหาของบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สภาพปญหา
ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
การประเมินความตองการอัตรากําลังคน
การจัดทําแผนอัตรากําลัง
การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
การจัดทําภาระงาน
การเสนอแผนอัตรากําลังไปยังสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
การขอกําหนดตําแหนงในสวนราชการเพิ่มเติม
การสงเสริมและสนับสนุนใหเลื่อนระดับ
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ชวยเหลือพนักงานเทศบาลที่ขอเลื่อนระดับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเลื่อนระดับ
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ

15
16
17
18
19
20
21

ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
การกําหนดแผนงานในการสรรหาบุคลากรไวลว งหนา
การเสนอเหตุผลความจําเปนและความตองการในสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
การมีสวนรวมในการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
การมีสวนรวมในการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรใหตรงกับความตองการ
ของสวนราชการ
การแบงงานและมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบ
การดําเนินการจางลูกจางประจําและพนักงานจาง
การติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
การแตงตั้ง โอนยาย พนักงานเทศบาล
การเสนอความคิดเห็นในการโอนยายพนักงานเทศบาล
การออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลที่โอนยายมาจากที่อื่น
การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
การดําเนินการตามพัฒนาบุคลากร
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร
การจัดทําบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาจางบุคลากร
การออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาจางบุคลากร
การจัดทําบัญชีทะเบียนประวัติบุคลากร
การออกหนังสือรับรองแกบุคลากร
การพิจารณาใหบุคลากรลากิจสวนตัว
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ

11
12
13
14

คา
X

ระดับ
ปญหา

3.09
2.83
2.98
3.76
2.97
30.6
2.61
2.54
2.62
2.55

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.37
2.69
2.68
2.66

นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.31
2.82
2.61
2.66
3.00
3.69
2.58

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.70
3.63
3.65
3.62
3.61
2.94
2.86
2.73
2.73
2.89
2.89
2.80

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

11
ขอที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

สภาพปญหา
ดานวินัยและการรักษาวินัย
การใหความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยแกบุคลากร
การเสริมสรางและพัฒนาใหแกบุคลากรมีวินัยในตนเอง
การหามาตรการปองกันและรักษาวินัยแกบุคลากรที่อาจกระทําผิดวินัย
การปฏิบัติตนเปนอยางที่ดีแกบุคลากร
การยกยองบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย
การแกไขปญหาบุคลากรที่ไมปฏิบัติตามระเบียบวินัยอยูเสมอ
การดําเนินการทางวินัยไมรายแรง
การดําเนินการทางวินัยรายแรง
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย
การรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยังผูกํากับดูแล
การดําเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ
การดําเนินการเกี่ยวกับการรองทุกข

คา
X

ระดับ
ปญหา

2.35
2.61
3.05
2.27
2.38
3.26
2.97
3.01
3.02
2.91
2.61
2.60

นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4. ขอมูลความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความตองการในการพัฒนาตนเอง
ดานการฝกอบรม
ฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตนเองปฏิบัติอยู
ฝกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ แมวาจะไมอยูในสายงานที่ตนเองไดปฏิบัติอยู
ฝกอบรมหลักสูตรการใชเทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยากรสมัยใหมที่จะนํามา
ประยุกตในการปฏิบัติงาน
ฝกอบรมหลักสูตรที่ทันสมัย องคความรูใหม ที่จะนํามาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานได
การสนับสนุนงบประมาณการฝกอบรมจากหนวยงานอยางเพียงพอ
มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมที่ชัดเจน
ดานการศึกษาตอ
ศึกษาตอในหลักสูตรสายงานที่ปฏิบัติอยู
ศึกษาตอในหลักสูตรที่ตนเองสนใจ แมจะไมไดอยูในสายงาน
ศึกษาตอในหลักสูตรที่สามารถนามาปรับใชในหนวยงานได
การสนับสนุนชวยเหลืองบประมาณในการศึกษาตอจากหนวยงานอยาง
เพียงพอ
มีการประชาสัมพันธขา วสารในการการศึกษาตอใหบุคลากรทราบ
มีการกําหนดกฎเกณฑในการพิจารณาใหบุคลากรศึกษาตออยางชัดเจน

คา
X

ระดับการ
พัฒนา

3.85
3.37
3.77

มาก
ปานกลาง
มาก

3.73

มาก

3.62
3.54

มาก
มาก

3.59
3.47
3.77
3.73

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.60
3.77

มาก
มาก

12
ขอที่
13
14
15

ความตองการในการพัฒนาตนเอง

คา
X

ดานการศึกษาดูงาน
มีการสนับสนุนจากหนวยงานในการไปศึกษาดูงาน
หนวยงานจัดการศึกษาดูงานโดยใหเลือกตามความตองการของทาน
ทานตองการไปศึกษาดูงานนอกเหนือหนวยงานที่มีความสอดคลองกับงานที่
รับผิดชอบในปจจุบัน

3.49
3.37
3.49

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.60

มาก

3.60

มาก

3.33

ปานกลาง

3.50

มาก

3.58

มาก

3.63
3.26

มาก
มาก

3.40
3.67

ปานกลาง
มาก

3.62
3.55

มาก
มาก

3.60
3.62
3.69
3.56
3.67
3.63

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

25
26

ดานการพัฒนา
มีการสัมมนาในหัวขอที่สรางองคความรูใหม ๆ แกบุคลากรและสามารถนําไป
ปรับใชในการทางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีการมอบหมายงานพิเศษเพือ่ ใหทํางานในรูปแบบใหมๆ หรืองานที่ทาทาย
ความสามารถ
จัดทัศนศึกษาและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อเพิ่มพูน
ความรู
มีการสัมมนาทางวิชาการในหัวขอที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่
ตนเองปฏิบัติอยู
มีการสอนงาน เพื่อใหรูและเขาใจในกระบวนการทํางานรูปแบบใหม ๆ อยู
เสมอ
การใหคําปรึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงาน
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่การทํางาน เพื่อใหเรียนรูการทํางาน ลักษณะ
งานในรูปแบบตาง ๆ
การเปนพี่เลี้ยง เพื่อสอนงาน และแนะนําการทํางาน
หนวยงานมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนางานของตนเองอยาง
เสมอ
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน

27
28
29
30
31
32

ดานการพัฒนาศักยภาพ
มีการพัฒนาความรูในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
มีการวางแผนในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มีการฝกฝนการปฏิบัติงานเพือ่ ใหเกิดความเชี่ยวชาญ
มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
มีการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
มีความสนใจเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมเมื่อมีโอกาสเสมอ

16
17
18
19
20
21
22
23
24

ระดับการ
พัฒนา

13
ขอที่
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ความตองการในการพัฒนาตนเอง
ความเชี่ยวชาญในการทํางาน
มีความรู ทักษะ และความเชีย่ วชาญในงาน
มีการนําเทคนิคความรูใหม ๆ มาใชในการทํางาน
มีการรวมมือประสานงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ
มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางานใหทันสมัยเสมอ
สามารถแกปญหาอยางสรางสรรคมีประสิทธิภาพ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกันกับผูอื่นในการทํางานเสมอ
มีการพัฒนาความรูของตนเองใหดียิ่งขึ้น
ความสําคัญตอองคกร
ทานทราบที่มาของปรัชญา วิสัยทัศนพันธกิจ วัตถุประสงค ขององคกร
มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สอดคลองกับ ปรัชญา
วิสัยทัศนพันธกิจ วัตถุประสงค ขององคกร
หนวยงานมีการกําหนดเปาหมายของการทํางานไวอยางชัดเจน
บุคลากร มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนดการปฏิบัติงาน
มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน
บุคลากรปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
ผูบังคับบัญชามีการชี้แจงใหผูปฏิบัติหรือผูใตบังคับบัญชาเขาใจในนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงานตาง ๆ อยางชัดเจน
คานิยมขององคกรสอดคลองกับการทํางานของทาน
ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจและรักในองคกรของทาน
ความมั่นคงและความกาวหนา
ทานมีความรูสึกวามีความมั่นคงกับงานที่ทําอยูในขณะนี้
การประเมินความรู ความสามารถ เพื่อเขาสูตําแหนงตางๆ อยูบนพื้นฐาน
แหงความถูกตอง เหมาะสม มีความยุติธรรม และสามารถเชื่อมั่นในเกณฑ
การประเมินได
มีการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ดาน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
ทานมีโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณในการทํางานโดยการเขารับการ
ฝกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมอื่น ๆ
การพัฒนาและการเรียนรูของทานสงผลตอความกาวหนาในสายอาชีพ

คา
X

ระดับการ
พัฒนา

3.67
3.51
3.69
3.64

มาก
มาก
มาก
มาก

3.55
3.58
3.73
3.69

มาก
มาก
มาก
มาก

3.59
3.56

มาก
มาก

3.72
3.46
3.62
3.65
3.63

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.67
3.88

มาก
มาก

3.55
3.42

มาก
ปานกลาง

3.42

ปานกลาง

3.53

มาก

3.56

มาก

14
สรุปผลการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการดานบริหารงานบุคคล
ของบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา
ปญหาดานคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร
มักมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ แตบางสวนขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนักในหนาที่
ความรับผิดชอบ คํานึงแตสิทธิที่พึงมีพึงไดมากกวา หนาที่ความรับผิดชอบ ที่พึงปฏิบัติ บางสว นขาดความ
เสียสละ ขาดการอุทิศแรงกายแรงใจอยางจริงจังเพื่อองคกร และ ที่สําคัญมาก ๆ ก็คือ การขาดจิตวิญญาณ
ของความเปนเจาขององคกร และความจงรักภักดีตอองคกร
ปญหาดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในภาพรวมผูบริหารหนวยงานทุกระดับไมสามารถบริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู ใหทํางานไดเต็ม
ความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรบุคคลมากเกินความจํา เปนสงผลกระทบตอคาใชจายดาน
บุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ผูบริหารหนวยงานมิไดตระหนักและยอมรับในบทบาทของความเปนผูบริหาร
ทรัพยากรบุคคลควบคูไปกับการเปนผูบริหารงานในหนาที่
ป ญ หาด า นการเปลี่ ยนแปลงบุ คลากร คุณ ลั กษณะประการหนึ่ งของบุคลากร อย า งเชน มีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรอยูตลอดเวลาใน ลักษณะของการโอนยาย สงผลใหเกิดปญหาการขาดความตอเนื่องใน
การดําเนินงาน การรับผิดชอบงาน, ปญหาดานจํานวนบุคลากรที่ไมเพียงพอ
ปญหาดานคาจาง คาตอบแทน
คาจางคาตอบแทนไมสะทอนถึงคาของงานอยางแทจริง ไมสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถและมีผลการทํางานที่ดีใหเขามาทํางานหรืออยูทํางานกับเทศบาลได โดยเฉพาะบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพเฉพาะดาน แตขณะเดียวกันบุคลากรในระดับปฏิบัติการทั่วๆ ไป บางสวน
เป นแรงงานไรฝ มื อแต มีระยะเวลาการทํา งานมานาน มี อัตราคา จา งคา ตอบแทนสู งมาก (ซึ่ งเป นไปตาม
ระยะเวลาการทํางาน) แตคาของงานและผลงาน ไมคุมคาจางคาตอบแทน
ปญหาดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
การขาดความรูความเขาใจ ในบทบาท หนาที่ใน การปฏิบัติงานในหลายๆอยางในตัวของบุคลากรเอง
แนวทางแกไขควรจะมีการทําคูมือในการปฏิบัติหนาที่ ในแตละต าแหนงใหมี ความชัดเจน พรอมยกตัวอยาง
ใหเห็น และตัวบุคลากรนั้นตองหมั่นศึกษาคนควาหาความรู เพิ่มเติมในหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบ เพื่อสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง และความกาวหนาใน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ไมเอื้ออํานวยใหบุคลากรขององคกรไดตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ความ
รับผิดชอบในการทํางานในหนาที่ควบคูกันไป เนื่องจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มักกําหนดถึงสิทธิตาง ๆ เปน
หลั ก ในทางนิ ติ ศาสตร ที่ เ ป น รู ป ธรรม ซึ่ ง ต อ งปฏิ บั ติ ต ามละเลยมิ ไ ด แต หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เปนหลักการบริหารหรือการจัดการในเชิงรัฐศาสตรของหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนเชิง
นามธรรม แมจะมีการละเลย ยอหยอนก็มิไดมีบทลงโทษเหมือนอยางกฎระเบียบขอบังคับ เชน มักอางเรื่อง
ของสภาพการจางในหลายประเด็น ทําใหการจะพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาดานบุคลากรมีปญหามากมาก
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สรุปสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร ของ เทศบาลตําบลจันจวา
1. ดา นการปฏิบัติ งานของบุ คลากรขาดความกระตือ รือรน ในการปฏิบั ติง าน ซึ่ งป ญหานี้เ กิด จาก
บุคลากรไมมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ขาดทักษะการทํางานเปนทีม การประสานงานที่ดี
ขาดความรูความเขาใจและทักษะที่ถูกตองในการทํางาน เนื่องจากบุคลากรที่รับเขา มาปฏิบัติงานสวนมาก
เปนการฝากเขามาทํางาน โดย ไมไดมาจากการคัดเลือก เพื่อมาปฏิบัติงานในตําแหนง นั้นๆ รับโอนมาโดย
ไมไดสอบถามประวัติเนื่องจากตองการผูทํางานเรงดวนเนื่องจากตําแหนงวางทําใหไมมีคนทํางาน จึงทําให
องคกรขาดบุคลากรที่มีความสามารถ รวม ไปถึงขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสงผลไป ถึง
บุคลากรขาดความรวมมือรวมใจ ในการประสานงาน ที่ดี และบุคลากรในองคกรไมมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจ
โดยตรงในการแกปญหา เนื่องดวยปญหาบางประการ ก็ ตองรอมติจากที่ประชุม
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้
- ผูบริหารจะตองเขามามีบทบาทสําคัญใน การประสานความสัมพันธระหวางบุคลากรกับบุคลากร ใหมี
การรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน ไมแบงพรรค แบงพวกกัน
- อาจจะมีการจัดสัมมนาใหบุคลากรไดทํากิจกรรม รวมกันเพื่อสานความสัมพันธอันดี
- สงใหบุคลากรไดไปฝกอบรมการปฏิบัติงาน เฉพาะทางตามหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู เพื่อจะได นํา
ความรูมาพัฒนาตัวเอง และพัฒนาองคกร
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานทุกคน และพนักงานทุกคนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของ
ตนเอง
- จัดใหมีการประชุมประจําสวนราชการภายในเพื่อติดตามและรับทราบปญหาอุปสรรคในการทํางาน
- กําหนดตัวชี้วัดดานการรวมกิจกรรมในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ผูบริหารจะตองเขามามีบทบาทสําคัญในการประสาน ความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร เชน จัด
สัมมนา อยางนอย ปละ1 ครั้ง เพื่อประสานความสัมพันธอันดี กับบุคลากรในองคกร และผูบริหารจะตอง
สงเสริมให บุคลากรที่มีความรูนอยไป จะตองมีการสงไปฝกอบรม ใหทํางานไดอยางมีความกระตือรือรนมาก
ขึ้น รวมถึง จัดระบบโครงสรางการคัดสรรคนเขามาปฏิบัติงานใน องคกร เสียใหม
- จัดฝกอบรมที่ละลายพฤติกรรมหรือสรา งความสัมพันธ ความไววางใจ ความเชื่อใจ ระหวาง
บุคลากรภายในองคกรเพิ่มขึ้น กิจกรรมที่ลดภาวะความตึงเครียดระหวางคนและงาน จัดกิจกรรมสราง
ความสัมพันธที่ดี เชน ทํากิจกรรมปลูกปา กิจกรรมทําความดี การทํา 5 ส ฯลฯ รวมกันภายในองคกร
2. ดานความรวมมือของบุคลากร ปญหาดานความรวมมือของบุคลากรและประชาชน พบวา
ประชาชนยังไมคอยเขาใจระบบการปฏิบัติงาน ของเทศบาลอยางแทจริง มองวาการ ทํางานของบุคลากรใน
องคกรเปนการปฏิบัติงานเพื่อ แสวงหาผลประโยชน แตไมไดเขาใจระบบการทํางาน ขององคกรอยางแทจริง
วาการปฏิบัติงานหรือแกไข ปญหาตางๆใหแกประชาชนนั้น ตองมีการประชุมหาลือ ในองคกรหรือหนวยงาน
กอน เพื่อใหไดขอสรุปและทําการของบประมาณเขามาชวยเหลือ แตกับถูกมองวา ทํางานลาชา แตแทจริงแลว
บุคลากรยินดีชวยเหลือ ประชาชนทุกคนในพื้นที่อยูแลว แตตองนําเรื่องเสนอแก ผูบริหารกอน เพื่อขอ
งบประมาณลงมาแกไขปญหาให และบุคลากรในองคกรกับประชาชนขาดการประสาน ความรวมมือที่ดีซึ่งกัน
และกัน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้
- ตองมีการปรับทักษะคติของประชาชนใหเขาใจ การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร เชนอาจจะมํา
การ จัดทําคูมือใหความรู หรืออาจจะมีการลงพื้นที่พูดคุย ทํา ความเขาใจกับประชาชน
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- ตองมีการปรับทักษะคติของประชาชนใหเขาใจ การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร เชน ลงพื้นที่
พูดคุย พบปะประชาชน หรือจัดทําคูมือแจกจายการทํางานระหวางบุคลากรกับประชาชน ทําความเขาใจกับ
ประชาชนใหเขาใจการทํางานของบุคลากรวา เราไมได ทํางานลาชา แตดวยปญหาที่ประชาชนแจงมานั้น เรา
ไม สามารถที่จะแกไขใหไดอยางรวดเร็วตามที่ประชาชนเรียกรอง เพราะการที่เราจะแกปญหาไดนั้น เรา
จะตองนําเรื่องเขาที่ประชุมเสียกอน เพื่อดําเนินการของบประมาณจากสวนราชการมาแกปญหา
3. ดานสถานที่ปฏิบัติงานและเทคโนโลยี ปญหาดานสถานที่ปฏิบัติงานและเทคโนโลยีพบวา สถานที่
ในการปฏิบัติงานขององคกรมีสภาพความเปนอยูที่ดี วัสดุอุปกรณในสํา นักงานเพียงพอตอการใชงานของ
บุคลากรในองคกร ขาดแตเทคโนโลยีที่ยังไมมีความทันสมัย เชน เครื่องสแกนเอกสารแบบดิจิตอล เครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ ยังไมมีใชในองคกร ซึ่ง ยังเปนระบบการเซ็นตชื่ออยู จึงทําใหบางครั้งการมา ทํางานของ
บุคลากรจึงมาสาย และกลับบานไว สงผลท า ใหการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนต าบล ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดความรวมมือที่ดี เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคไมเพียงพอตอการใชงาน กรณีพนักงานมีงาน
เรงดวนตองการนํางานกลับไปทําตอที่บาน
แนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้
- จัดใหมีการซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ เพื่อจะไดมีความ ทันสมัย และยังสามารถทําใหบุคลากรไม
สามารถ เซ็นตชื่อใหกันได เพราะการสแกนนิ้วจะทําใหบุคลากรมี ความตื่นตัวที่จะมาทํางานใหไวขึ้น และมี
ความตรงตอเวลารับผิดชอบเพิ่มขึ้น
- ควรจะใชสื่อ Line สื่อ Facebook เขามาชวยใน การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรและ
ประชาชน เพื่อใหไดรับรุขอมูลขาวสารและทํางานรวดเร็วมากขึ้น
- ควรจัดใหมีการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคเพิ่มขึ้น เพื่อใหพนักงานสามารถนํางานที่คางกลับไป
ทําตอที่บานได เพื่อใหงานเสร็จตามเวลาที่กําหนด
- ควรจัดใหมีเครื่องสแกนเอกสารที่ทันสมัย รวดเร็วตอการทํางานเพิ่มขึ้น
- จัดใหองคกรใชสื่อ ท างLine แล ะสื่ อท าง Facebook เป น ชองท างให บุคลากรและประชาชน
ไดรับขอมูลที่รวดเร็ว

17

สรุปความตองการพัฒนาบุคลากร ของ เทศบาลตําบลจันจวา
จากผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา โดยรวมพบวา บุคลากร
มีความตองการในดานตาง ๆ อยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา การพัฒนาที่อยูในระดับสูง
1 ดาน คือ ดานการฝกอบรม ความเชี่ยวชาญในการทํางาน และดานการพัฒนาศักยภาพอยูในระดับ
รองลงมา สวนดานการศึกษาดูงาน และดานการพัฒนาบุคลากรมีความตองการในการพัฒนานอยที่สุด ดาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทศบาล
ดานความสําคัญตอองคกร โดยรวมพบวาบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา มีความสําคัญตอองคกร อยู
ในระดับ มาก รองลงมาคือ ความมั่นคงและความกาวหนา ตามลําดับ และเมื่อทําการวิเคราะหลงไปใน
รายละเอียดแตละดาน ดังตอไปนี้
1. ความตองการในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา ดานการฝกอบรม พบวาโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความตองการในการฝกอบรมอยูในระดับมากทุกขอ
เมื่อจําแนกรายขอขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตนเองปฏิบัติ
อยู รองลงมาคือฝกอบรมหลักสูตรการใชเทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหมที่จะนํามาประยุกตในการ
ปฏิบัติงานฝกอบรมหลักสูตรที่ทันสมัย องคความรูใหมที่จะนามาปรับใชในการปฏิบัติงานได ในสวนของการ
สนับสนุนงบประมาณการฝกอบรมจากหนวยงานอยางเพียงพอ มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรที่เขารับ
การฝกอบรมที่ชัดเจน ตามลําดับ
ความตองการในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา การฝกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ แมวาจะไมไดอยูในสายงานที่ตนเองไดปฏิบัติอยู มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
เนื่องดวยการฝกอบรมของเทศบาลตําบลจันจวามีการกําหนดหลักเกณฑในการฝกอบรมของบุคลากรอยาง
ชัดเจน ตามระเบียบ ในกรณีที่บุคลากรมีความตองการไปฝกอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไมตรงกับสายงาน ตอง
มีการพิจารณาจากผูบังคับบัญชา
2. ความตองการในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา ดานการศึกษาตอ พบวา ความตองการ
ในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตออยูในระดับนอย เมื่อจําแนกรายขอพบวา ความตองการในดาน
การศึกษาตออยูในระดับนอยทุกขอ เมื่อจําแนกรายขอ พบวา การศึกษาตอในหลักสูตรที่สามารถนํามาปรับใช
ในหนวยงานไดและ มีการกําหนดกฎเกณฑในการพิจารณาใหบุคลากรศึกษาตออยางชัดเจน รองลงมาคือ มี
การประชาสัมพันธขาวสารในการศึกษาตอใหบุคลากรทราบ และขอที่มีคาเฉลี่ยตาสุด คือ การศึกษาตอในสาย
งานที่ปฏิบัติอยู ตามลําดับ
บุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา มีความตองการในการพัฒนาตนเองดานการศึกษาตออยูในระดับนอย
เนือ่ งจาก เทศบาลตําบลจันจวาไดมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรขององคกรอยูเสมอ โดยมีการจัดสวัสดิการ
ในเรื่องของการศึกษาตอกับบุคลากร และที่สาคัญในปจจุบันจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง
ในการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลจันจวา มีนโยบายในการสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอ หรือเพิ่มวุฒิ
3. ความตองการในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา ดานการศึกษาดูงาน พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายขอพบวา ความตองการในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลจัน
วา ดานการศึกษาดูงาน อยูในระดับมาก ทุกขอ เมื่อจําแนกรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสนับสนุน
จากหนวยงานในการไปศึกษาดูงาน และ ทานตองการไปศึกษาดูงานนอกเหนือหนวยงานที่มีความสอดคลอง
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กับงานที่รับผิดชอบในปจจุบันมีสัดสวนที่เทากัน และขอที่มีคาเฉลี่ยตาสุด คือ หนวยงานมีการจัดการศึกษาดู
งานโดยใหเลือกตามความตองการของทาน และทานตองการไปศึกษาดูงานตางประเทศ ตามลําดับ
บุคลากรเทศบาลตําบลจันจวามีความตองการในการพัฒนาตนเองดานการศึกษาดูงานอยูในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มีความตองการไปศึกษาดูงานนอกเหนือหนวยงานที่มีความสอดคลองกับงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน
4. ความตองการในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา ดานการพัฒนา พบวา อยูในระดับมาก
เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ดานการพัฒนาที่มีคาเฉลี่ยปานกลาง 3 ขอ คือ จัดทัศนศึกษาและการศึกษาดู
งานทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู สวนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่การทํางานเพื่อให
เรียนรูการทํางานลักษณะงานในรูปแบบตาง ๆ และการเปนพี่เลี้ยงเพื่อสอนงานและแนะนําการทํางาน สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หนวยงานมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนางานของตนเองอยางสม่ําเสมอ
รองลงมาคือ การใหคําปรึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงาน สวนมีการสัมมนาในหัวขอที่สรางองค
ความรูใหม ๆ แกบุคลากรและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการมอบหมาย
งานพิเศษเพื่อใหทางานในรูปแบบใหม ๆ หรืองานที่ทาทายความสามารถมีสัดสวนที่เทากัน ขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่การทํางานเพื่อใหเรียนรูการทํางานลักษณะงานในรูปแบบตาง ๆ
ตามลําดับ
บุคลากรสายเทศบาลตําบลจันจวา มีความตองการในดานการพัฒนาอยูในระดับ มาก เมื่อได
พิจารณาเปนรายขอพบวา หนวยงานมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนางานของตนเองอยางเสมอ
รวมทั้งเมื่อมีการปฏิบัติง านจะมีการใหคําปรึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงาน และยังมีการ
มอบหมายงานพิเศษเพื่อใหทํางานในรูปแบบใหม ๆ หรืองานที่ทาทายความสามารถอยูเสมอ
5. ความตองการในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา ดานการพัฒนาศักยภาพ พบวา อยูใน
ระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการฝกฝนการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ความเชี่ยวชาญ รองลงมาคือ มีความสนใจเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมเมื่อมีโอกาสเสมอ ดานมีการ
อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานมีการวางแผนในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ
บุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา มีความตองการในการพัฒนาศักยภาพ อยูในระดับ มาก ทุกขอ เมื่อ
จําแนกรายขอพบวา บุคลากรมีความตองการในการฝกฝนการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ รวมถึงมี
ความสนใจที่จะเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมเมื่อมีโอกาสเสมอ
6. ความรูความเขาใจของบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวาดานความสาคัญตอองคกร พบวา ภาพรวม
ทุกขออยูในระดับมาก โดยจําแนกเปนรายขอดังนี้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรูสึกภาคภูมิใจและรัก
องคกรอยูในระดับมาก สวนรองลงมาคือบุคลากรมีความรูสึกวาความสําเร็จของงาน คือความสําเร็จของ
ผูปฏิบัติงาน และหนวยงานมีการกาหนดเปาหมายเอาไวอยางชัดเจน คานิยมขององคกรมีความสอดคลองกับ
การทํ า งาน บุ ค ลากรพร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ หน า ที่ ที่ ไ ด รั บมอบหมายอย า งเต็ ม ความสามารถในส ว นของ
ผูบังคับบัญชามีการชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจในนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานเอาไวอยางชัดเจน
สวนในระดับรองลงมา บุคลากรมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการกําหนดการปฏิบัติอยูในระดับ
รองลงมา ตามลําดับ
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บุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา ความเชี่ยวชาญในการทํางานอยูในระดับมาก เมื่อไดจําแนกเปนราย
ขอพบวา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับผูอื่นในการทํางานเสมอ นอกจากนี้แลวบุคลากร มีการรวมมือ
ประสานงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ มีการพัฒนาความรูของตนเองใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แลวบุคลากรยังมี
ความรู มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการทํางานอยูในระดับมาก
7. ความรูความเขาใจของบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา ดานความมั่นคงและความกาวหนา พบวา
อยูในระดับมากเมื่อจําแนกตามรายขอพบวา การพัฒนาและการเรียนรูของพนักงานสงผลตอความกาวหนาใน
สายอาชีพ รองลงมา คือ บุคลากรมีความรูสึกวามีความมั่นคงกับงานที่ทําอยูในขณะนี้ การมีโอกาสพัฒนา
ความรูและประสบการณในการทางานโดยการเขารับการฝกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ขอที่มี
คาเฉลี่ยตาสุดโดยมีสัดสวนที่เทากัน การประเมินความรูความสามารถ เพื่อเขาสูตําแหนงตาง ๆ อยูบนพื้นฐาน
แหงความถูกตอง เหมาะสม มีความยุติธรรม และสามารถเชื่อมั่นในเกณฑการประเมินได กับมีการสนับสนุน
การสงเสริมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานความกาวหนาในตําาแหนงหนาที่ตามลําดับ
บุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา มีความคิดเห็นวา ตนเองมีความความสําคัญสาหรับองคกร อยูใน
ระดับมากเมื่อไดจําแนกเปนรายขอพบวา บุคลากร มีความรูสึกภาคภูมิใจและรักในองคกร อยูในลําดับแรก
รองลงมาคือ มีความรูสึกวาความสําเร็จของงาน คือความสําเร็จของทาน ทั้งนี้หนวยงานมีการกําหนด
เปาหมายของการทํา งานไว อยา งชั ดเจน นอกจากนี้ เทศบาลตํา บลจันจวา ยังมีการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
8. ความกาวหนาและความมั่นคง บุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา อยูในระดับมาก ทุกขอ เมื่อได
จําแนกเปนรายขอพบวา การพัฒนาและการเรียนรูของบุคลากรสงผลตอความกาวหนาในสายอาชีพ บุคลากร
มีความมั่นคงกับงานที่ทาอยู และบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาความรูและประสบการณในการทํางานโดย
การเขารับการฝกอบรม/สัมมนา หรือทํากิจกรรมอื่น ๆ
9. บุคลากรเทศบาลตําบลจันจวาที่อยูในเพศตางกัน มีความตองการในการพัฒนาตนเองไมแตกตาง
กัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความตองการในการพัฒนาของบุคลากร ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา เพศตางกันมีความตองการในดานการฝกอบรมไมแตกตางกัน รวมทั้งดานการศึกษาตอ
การศึกษาดูงาน การพัฒนา ดานการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงความเชี่ยวชาญในการทํางานความสําคัญของ
องคกร ความมั่นคงและความกาวหนา สวนในดานการใชภาษาตางประเทศในการทํางานและทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ ที่อยูในเพศตางกัน มีความตองการไมแตกตางกันความตองการในการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลจันจวา ในแตละดานและรวมทุกดาน จําแนกตามเพศ อายุการทํางาน ระดับการศึกษา
หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงงาน พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา โดยรวมอยูในระดับมากทั้งเพศชายและ
เพศหญิง เนื่องดวยในปจจุบันนี้ทางเทศบาลตําบลจันจวามีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรอยาง
ชัดเจน โดยมีการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาตอการฝกอบรม การศึกษาดูงานตามสายงานตาง ๆ รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะในการใชภาษาตางประเทศ ซึ่งทางเทศบาลตําบลจันจวาไดมีการดาเนินการโดยการจัดโครงการ
อบรมการใชภาษาสําหรับบุคลากรภายในเทศบาลตําบลจันจวา แนวทางในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบล
จันจวารวมถึงความเชี่ยวชาญในการทํางาน อยางตอเนื่อง
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งานการเจาหนาที่ไดทําการเสนอตอผูบริหารเทศบาลตําบลจันจวา ควรทําการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา ดังนี้
1. เชิงนโยบาย
ความตองการในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเพื่อทําการ
พิจารณาเปนรายดานบุคลากร มีความตองการมากที่สุดคือดานการฝกอบรม ตอรองลงมาคือ ดานการศึกษา
ดูงาน ดานการพัฒนา ดานการพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญในการทํางาน เพื่อที่จะทําใหตนเองเปนผูที่มี
คุณภาพ รวมทั้งยังสงผลใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย ควรทําการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากร ดังนี้
1.1 ผูบริหารของเทศบาลตําบลจันจวาควรมีการพัฒนาบุคลากร ดวยวิธีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
เพื่อทําใหทราบความเปนมาขององคกร วัฒนธรรมขององคกร คานิยมขององคการ ความเจริญกาวหนาในสาย
งานที่ปฏิบัติงานอยู
1.2 ผูบริหารควรมีการ จัดการประชุมในแตละหนวยงาน และนําความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน และควรจัดใหมีการจัดการฝกอบรมใหสม่ําเสมอ
1.3 ผูบริหารควรมีการจัดทําระเบียบในเรื่องของการจัดสรรบุคลากรภายในไดศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น และใหทุนการศึกษาอยางตอเนื่อง และควรเพิ่มทุนใหมากขึ้น
2. เชิงปฏิบัติการ
ความตองการในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลจันจวา ที่เปนกลุมตัวอยางไดเสนอแนะใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของไดนําไปแกไขปรับปรุงความตองการในการพัฒนาบุคลากรตามลําดับความตองการของบุคลากร
ดังนี้
2.1 ดานการปฐมนิเทศ จากขอเสนอแนะของบุคลากร มีความตองการในการจัดการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม โดยมีการแนะนําองคกร ระบบการทํางาน ความกาวหนาในสายอาชีพสวัสดิการที่จะไดรับใน
การปฏิบัติงาน ขอแตกตางระหวางตําแหนงงานตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการสรางขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานตอไป และควรจะมีการจัดการประชุมตามกลุมงานหรือแผนกอยางสม่ําเสมอ รวมกันพูดคุยและ
เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้น
2.2 ดานการฝกอบรม จากขอเสนอแนะบุคลากรมีขอเสนอแนะดังนี้ ควรจะมีการจัดฝกอบรมใหแก
พนักงานอยูเสมอ การจัดการฝกอบรมอยากใหดําเนินการจัดอบรมในเชิงปฏิบัติการเพื่อใหไดผลงานและเปน
ผลดีตอการทํางาน และควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมอยางทั่วถึง
2.3 ดานการศึกษาตอ จากขอเสนอแนะพบวาบุคลากรไดเสนอแนะ ดังนี้ ควรเปดโอกาสในการให
เจาหนาที่ไดรับการศึกษาตอใหมากกวาเดิม ทั้งลูกจาง พนักงาน ควรมีการปรับเปลี่ยนระเบียบในการศึกษา
ตอ ควรเปดกวางใหกับบุคลากร และควรมีการเพิ่มทุนใหมากกวาเดิมและสนับสนุนกับผูที่สนใจในการศึกษา
ตอ อยางทั่วถึงและตอเนื่อง
2.4 ดานการศึกษาดูงาน พบวา บุคลากรไดเสนอแนะความคิดเห็นดังนี้ควรมีการจัดการศึกษาดูงาน
จากหนวยงานอื่น ๆ การศึกษาดูงานเทคโนโลยีใหม ๆ และสามารถนํามาใชการปฏิบัติงานไดจริง ไมควรมี
กฎเกณฑในการกาหนดบุคลากรเพื่อศึกษาดูงานมากเกินไป ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานในตางประเทศ ควรมี
การกําหนดนโยบายที่ชัดเจน เพื่อเปนขวัญและกาลังใจ
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รายงานผลการสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากร
เทศบาลตําบลจันจวา ประจําปงบประมาณ 2562
ผลการประเมิน
1. หลักสูตรที่ตองการฝกอบรม (เลือกไดมากกวา 1 หลักสูตร)
ขอ
หัวขอการฝกอบรม
1 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3 การพัฒนาการใหบริการ
4 การสรางสุขภาวะในที่ทํางาน
5 ทักษะทางวิชาชีพ/โปรแกรมตามสายงาน
6 ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
7 เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
8 อื่นๆ ไดแก สรางความสุขความสัมพันธในองคกร

รอยละ
57.58
18.19
32.34
36.36
69.70
75.79
45.42
48.45

ปรากฏวาพนักงานของเทศบาลตําบลจันจวา สวนใหญตองการใหจัดหลักสูตรฝกอบรมทักษะการ
สื่อสารและการประสานงาน คิดเปนรอยละ 75.79 รองลงมาไดแก หลักสูตรทักษะทางวิชาชีพ/
โปรแกรมตามสายงาน คิดเปนรอยละ 69.70 และสรางความสุขความสัมพันธในองคกร คิดเปนรอย
ละ 68.45
2. ระยะเวลาที่สะดวกที่จะเขารับการอบรม
ขอ
ระยะเวลาที่สะดวกเขารับการอบรม
1 ระยะเวลา 1 วัน
2 ระยะเวลา 2 วัน
3 ระยะเวลา 3 วัน

รอยละ
44.47
34.35
21.18

ปรากฏวาพนักงานของเทศบาลตําบลจันจวา สวนใหญตองการใหใชระยะเวลาในการฝกอบรม 1
วัน คิดเปนรอยละ 44.47 รองลงมาไดแก ระยะเวลา 2 วัน คิดเปนรอยละ 34.35 และ
ระยะเวลา 3 วัน คิดเปนรอยละ 21.18
3. ทานสะดวกที่จะเขารับการอบรมชวงเวลาใด
ขอ
ชวงเวลาที่สะดวกเขารับการอบรม
1 มกราคม - มีนาคม
2 เมษายน – มิถุนายน
3 กรกฎาคม – กันยายน
4 ตุลาคม – ธันวาคม

รอยละ
23.78
34.85
26.23
15.14
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ปรากฏวา พนักงานของเทศบาลตําบลจันจวา สวนใหญตองการฝกอบรมในชวงเดือนเมษายน –
มิถุนายน คิดเปนรอยละ 34.85 รองลงมาไดแก เดือนกรกฎาคม – กันยายน คิดเปนรอยละ
26.23 และเดือนมกราคม – มีนาคม คิดเปนรอยละ 23.28
4. ทานตองการใหรปู แบบการฝกอบรมเปนลักษณะใด
ขอ
ชวงเวลาที่สะดวกเขารับการอบรม
1 การฟงบรรยาย
2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3 ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

รอยละ
12
96
84

ปรากฏวาพนักงานของเทศบาลตําบลจันจวา สวนใหญตองการใหมีการฝกอบรมแบบการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 96 รองลงมาไดแก ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คิดเปนรอยละ
84 และการฟงบรรยาย คิดเปนรอยละ 12
6. ทานตองการฝกอบรมในสถานที่ใด
ขอ
ชวงเวลาที่สะดวกเขารับการอบรม
1 หองประชุม 2 ชั้น 3
2 อาคารอเนกประสงคหนองมโนราห
3 โรงแรมภายในอําเภอแมจัน-แมสาย-เชียงแสน
4 โรงแรมภายในจังหวัดเชียงราย

รอยละ
26.23
23.78
34.85
15.14

ปรากฏวาพนักงานของเทศบาลตําบลจันจวา สวนใหญตองการฝกอบรมโรงแรมในอําเภอแมจัน-แม
สาย-เชียงแสน คิดเปนรอยละ 34.85 รองลงมาไดแก หองประชุม 2 ชั้น 3 คิดเปนรอยละ 26.23
และอาคารอเนกประสงคหนองมโนราห คิดเปนรอยละ 26.23 และโรงแรมภายในจังหวัดเชียงราย คิด
เปนรอยละ 15.14
5. ทานตองการใหกลุมผูเขารวมฝกอบรมเปนอยางไร
ขอ
ชวงเวลาที่สะดวกเขารับการอบรม
1 เฉพาะกลุมปฏิบัติงานในสํานักงาน(ธุรการ)
2 เฉพาะกลุมปฏิบัติงานนอกสํานักงาน(ใชแรงงาน)
3 บุคลากรทุกคน
4 แบงกลุมขาราชการ/พนักงานจาง

รอยละ
26.23
23.78
34.85
15.14

ปรากฏวาพนักงานของเทศบาลตํา บลจันจวา ส วนใหญ ตองการฝกอบรมรว มกัน คิดเปน รอยละ
34.85 รองลงมาไดแก เฉพาะกลุม ปฏิบัติงานสํา นั กงาน คิดเปนรอยละ 26.23 เฉพาะกลุ ม
ปฏิบัติงานนอกสํานักงาน คิดเปนรอยละ 26.23 และแบงกลุมแยกขาราชการกับพนักงานจาง คิดเปน
รอยละ 15.14
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5. ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ขอ
ขอเสนอแนะ
1 ไมควรใหมีการฝกอบรมชวงวันหยุด หรือเสารอาทิตย
2 ควรแยกการฝกอบรมระหวางพนักงานออกจากผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
3 อยากใหการจัดฝกอบรมแบบเขาคายที่ตางจังหวัด หรือทัศนศึกษาดูงานองคกรอื่น
4 ควรเพิ่มการฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะดานเฉพาะกลุมการปฏิบัติงาน เชน ระเบียบงานสาร
บรรณ สวัสดิการ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
5 อยากทํากิจกรรมสันทนาการ แบงกลุมเลนเกมส
6 ควรเปลี่ยนสถานที่ฝกอบรมนอกสถานที่และนอนคางคืนทํากิจกรรมของแตละกอง
สรุป
การจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตํา บลจันจวา ประจําป
งบประมาณ 2562
1. ความตองการอบรมหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงาน, หลักสูตรทักษะทางวิชาชีพ/
โปรแกรมตามสายงาน และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. ควรเพิ่มหลักสูตรฝกอบรมหลายหลักสูตร เชน สรางความสัมพันธในองคกร
3. โดยระยะเวลาในการจัดฝกอบรมที่เหมาะสมควรเปน 1 วัน
4. ชวงระยะเวลาที่จัดฝกอบรมควรเปนเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
5. รูปแบบควรเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือมีกิจกรรมทํารวมกัน
6. ควรจัดอบรมในวันและเวลาราชการ
7. ควรจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรทุกคนพรอมกัน
8. ตองการใหมีการฝกอบรมนอกสถานที่
9. ตองการใหมีการจัดกิจกรรมการละลายพฤติกรรมสรางความสัมพันธมากขึ้น
10. ตองการฝกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะงานสารบรรณ ความเขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการ การรักษา
วินัยขาราชการ เปนตน

