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ค ำน ำ 

  การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระหน้าที่    
ของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร      
เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมาย             
ของหน่วยงาน 
  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนและก าหนดเป้ าหมาย  วัตถุประสงค์             
ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้    
และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร น ามาวิเคราะห์        
หาสาเหตุของปัญหา เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถ
ด้วยการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

  เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากรและให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง   
ได้ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

          

           เทศบาลเมืองปรกฟ้า   
                                                                                                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนำบุคลำกร ๓ ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
เทศบำลเมืองปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

……………..……………………….. 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
  ๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๔ กิจการอันเกี่ยวกับ     
การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลจะต้องก าหนดตามกรอบของแผนอัตราก าลังพนักงาน
เทศบาล ทั้งในส่วนของการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติและการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ซึ่งอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธี
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ต้องให้ครอบคลุมทักษะการพัฒนา    
ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 

 ๑. ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ด้านงานสารบรรณ ระเบียบ
ต่างๆของทางราชการ เป็นต้น 

 ๒. ด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
 ๓. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ           

ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์        
งานด้านช่าง เป็นต้น 

 ๔. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช่น           
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

 ๕ . ด้ านคุณ ธรรมและจริยธรรม  ได้ แก่  การพัฒ นาคุณ ธรรมและจริยธรรม                  
ในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนางานบริการด้วย Service 
Mind การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมวินัยและจรรยาบรรณ เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน         
และการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป็นต้น 

๑.๒ ตามยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศตามนโยบายแห่งรัฐ      
คือการพัฒนาไปสู่ Thailand ๔.๐ (แผนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) โดยการก าหนดแผนพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพ่ือใช้ เป็นมาตรฐานและแนวทาง
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ เป็นบุคลากรที่มี ธรรมมาภิบาลพร้อม             
เปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก          
และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมและวิถีพอเพียง 
  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปรกฟ้าสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลเมือง   
ปรกฟ้าจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดีคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลเมืองปรกฟ้าในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 



-๒- 

๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล        
เมืองปรกฟ้า ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
  ๒.๒ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
เมืองปรกฟ้า 

๓. เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
  บุคลากรในเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน  
 
๔. หลักสูตรกำรพัฒนำ 
  เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
  ๕.๑ หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  ๕.๒ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๕.๓ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
  ๕.๔ หลักสูตรด้านการบริหาร 
  ๕.๕ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   โดยหลักสูตรข้างต้น อาจเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สถาบันการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันการฝึกอบรมของภาครัฐ ภาคเอกชน และหลักสูตร  
ฝึกอบรมที่ด าเนินการโดยเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการด าเนินการทั้ง ๕ หลักสูตรอาจจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรม           
และศึกษาดูงาน หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆได้รับการพัฒนา       
ในทุกๆด้าน การพัฒนาตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาใช้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า         
และพนักงานจ้างได ้

๕. วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำ 
                    วิธีกำรพัฒนำ 

๑. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๒. พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาและการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม โดยอาจใช้ข้อมูล
ในส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน มาพิจารณา
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 

๓. ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

๔. มีการส ารวจข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากร เพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ 

ส าหรับวิธีการในการพัฒนาบุคลากรนั้น มีทั้งวิธีการที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าจะด าเนินการเอง เช่น 
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เป็นต้น นอกจากนี้
เทศบาลเมืองปรกฟ้าอาจจะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและด าเนินการร่วมกับเอกชน เช่น การส่งบุคลากร 



-๓- 

เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ           
หรือเทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย       
ซึ่งสามารถสรุปวิธีด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การฝึกอบรม 
๓. การศึกษา หรือดูงาน 
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
๕. การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 
๖. การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

ระยะเวลำในกำรรับกำรพัฒนำ 
       ๑. การพัฒนาส าหรับพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้าง ที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้ งใหม่            
จะท าการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๓ เดือนแรกของการเข้าปฏิบัติหน้าที่ หรือระหว่างทดลองงาน 
       ๒. การพัฒนาส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้ปฏิบัติงานในเทศบาลต่อเนื่องกัน
มาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

๖. งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
  ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  

๗. กำรติดตำมและประเมินผล 
                  เทศบาลเมืองปรกฟ้าจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามการพัฒนาพนักงานเทศบาล    
เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน         
ของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา ดังนี้ 

๑. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน - หลัง การได้รับการพัฒนา 
๒. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ภายใน ๗ วัน นับแต่      

วันกลับจากอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
๓. น าผลการติดตามการพัฒนา ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนา      

ตามความเหมาะสม และความต้องการของบุคลากรในเทศบาลต่อไป 
๔. ก าหนดให้น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน   

ที่เป็นรูปธรรม 
๕. น าความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรม จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้          

แก่บุคลากร 
 

                ****************************************** 
 

 



กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลเมืองปรกฟ้ำ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

วิเคราะห์ปัญหาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสีย สิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานคั่งคา้ง ไมส่ าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาวา่ ณ จุดใดของหน่วยงานที่
สมควรให้มีการฝึกอบรม 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

พิจารณาปัญหาและความต้องการการฝึกอบรม 

เสนอเร่ืองต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเปน็ ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเรื่องและเนื้อหาของการฝกึอบรม 

ก าหนดวิธีและสื่อที่จะใชฝ้ึกอบรม 

ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

ติดต่อประสานงานวทิยากร 
และผู้เข้ารับการอบรม 

เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก 

เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ 



ที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
เจ้าหน้าที ่และผู้น าท้องถิ่น

-เพือ่พัฒนาความรู้
และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

บุคลากร 
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ผู้น าท้องถิ่น

ตามทีก่ าหนด
โครงการ
ของปีงบประมาณ
นั้นๆ

ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ -ได้รับความรู้และ
น ามาประยุกต์ใช้
ในการท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัดเทศบาล

๒ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
เจ้าหน้าที ่และผู้น าท้องถิ่น

-เพือ่พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

บุคลากร 
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ผู้น าท้องถิ่น

ตามทีก่ าหนด
โครงการ
ของปีงบประมาณ
นั้นๆ

ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ -มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพือ่บริการ
ประชาชนและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข

งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัดเทศบาล

๓ โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าท้องถิ่น 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

-เพือ่พัฒนาความรู้
และการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

บุคลากร 
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ผู้น าท้องถิ่น

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ -มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าทีไ่ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ทุกส่วนราชการ

๔ โครงการอื่นๆ ทีส่ามารถก าหนด
ภายหลังตามความจ าเป็นและ
สถานการณ์

-เพือ่พัฒนาความรู้ของ
บุคลากรให้ทันต่อ
สภาพการณ์ปัจจุบัน

บุคลากร
ทุกคน

เป็นไปตามหลักสูตร ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ -สามารถน าความรู้มา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกส่วนราชการ

แผนด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบคุลากร ๓ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖



ที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

5 โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล 
ตามประเภทและระดับต าแหน่ง

- เพือ่พัฒนาความรู้
ความสามารถให้เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
- เพือ่ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการพนักงานเทศบาล 
ทีก่ าหนดให้ผู้มีคุณสมบัติเพือ่
เล่ือนและแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้นต้อง
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ตามที ่ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. ก าหนด

พนักงาน-
เทศบาล
ทุกคน

เป็นไปตามหลักสูตร ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ -สามารถน าความรู้มา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกส่วนราชการ

แผนด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบคุลากร ๓ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖



๖ โครงการจัดประชุมประจ าเดือน -เพือ่พัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นการ
รับฟังความคิดเห็น อุปสรรค
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ
ในการปฏิบัติงาน

บุคลากร
ทุกคน

- ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ -การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจภายในองค์กร

ทุกส่วนราชการ



 
 
 
 

ภาคผนวก 
















