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แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ของเทศบาลเมืองจันทบุรี  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

---------------------------------------- 

๑.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันมุ่งเน้นแนวทางการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการ

เปลี่ยนแปลงในทุกด้านก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน  เพ่ือเป็นการรองรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงและเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารจัดการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่น  คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร 

ให้มีประสิทธิภาพ   บุคลากรเป็นปัจจัยหลักและเปน็ก าลังส าคัญในการด าเนินงาน และน าความส าเร็จมาสู่

องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในภาครัฐ ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญของความส าเร็จในการแปลงนโยบาย

จากรัฐไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในภาครัฐให้มีความรู้ ความสามารถ   

จึงมีความจ าเป็นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  การที่จะพัฒนาหรือบริหารงาน

ไปสู่ความส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยบุคลากรทุกระดับ  เมื่อการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบ  ทันสมัย   

มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ  และเป็นที่ยอมรับทั้งภายในหน่วยงานและในองค์กรอื่น  ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น

ในรูปแบบของเทศบาลไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   พร้อมทั้งท าให้ภารกิจการด าเนินการของผู้บริหาร

ระดับสูง ผู้บริหารสายงานหลัก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้ก าหนดไว้  

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่ทันต่อสภาวการณ์ปัจจบุัน  สร้างขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก  เกิดความ

ช านาญมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  เกิดแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   

ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการบริหารงานของเทศบาล จึงมีความ

จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้นรองรับภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ขณะเดียวกัน

การพัฒนาบุคลากรก็ส่งผลให้พนักงาน  มีความก้าวหน้าในการท างานและมีศักยภาพสูง การพัฒนา

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ต้องมีการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมที่จะน าไปสู่การพัฒนาใน

ภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกสายงานและการพัฒนาบุคลากรก็ท าให้มีความ

พร้อมในการแก้ไขปัญหา  มีแนวทางในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

/ตามพระราชกฤษฎีกา... 

 



๒  
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  ดังนี้ 

๑. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
๖. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น ท าให้เห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัย
หลักและเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินงานน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร ท่ีจะท าให้การบริหารราชการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวดัจันทบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  และให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนั กงานเทศบาลมี
ระยะเวลา  ๓  ปี  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี ความมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  มีการให้ความรู้ก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ ความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้เหมาะสมกับงาน  โดยถือปฏิบัติการพัฒนา ๕ ด้าน  ดังนี้ 

๑. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน หลักเกณฑ์ที่ก าหนดขององค์กร 
นโยบายการปฏิบัติงาน สถานที่ โครงสร้างของงาน ฯลฯ 

๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม        

งานพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์  งานการเงินและบัญชี  งานช่าง  เป็นต้น 

๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช่น     

การวางแผน การมอบหมายงาน การสั่งงาน การประสานงาน การจูงใจ 

/๔. ดา้นคุณสมบัติสว่นตัว... 

 
 



๓  
 

๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน

ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์  ในการท างาน     

การสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การร่วมท างานเป็นทีม 

๕. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  เทศบาลเมืองจันทบุรี  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และเป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม

และจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลเมืองจันทบุรี ในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนในท้องถิ่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

เทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔        

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยครอบคลุมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง     

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเทศบาลเมืองจันทบุรีทุกคน  เพ่ือให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม  และมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงาน

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

๑. เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์พัฒนาผลงาน 

๒. มีความตั้งใจและความพยายามที่จะให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สนใจใฝ่รู้ พัฒนาศักยภาพ 

ความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อน ามาปรับปรุงให้เข้ากับงาน 

๔. เพื่อให้บุคลากรมีการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมาย

และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนแนวทางในวิชาชีพของตน 

๕. เพื่อให้บุคลากรมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 

๖. เพ่ือให้บุคลากรมีความคิดในการวิเคราะห์  แนวทางในการด าเนินงานภายใต้

สถานการณ์เพื่อประกอบกับองค์ความรู้ 

/๗.เพื่อให้บุคลากร... 

 

 



๔ 

 
๗. เพื่อให้บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๘. เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถที่จะประสานงานและเข้าใจความต้องการของ    

บุคคลอื่น 

๙. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างรวมถึงบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ

เทศบาลทุกคน 

๑๐. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารในการใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนา

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกต าแหน่งทุกคนตามแผน

อัตราก าลังของเทศบาลเมืองจันทบุรี 

  โดยก าหนดให้พนักงานทุกต าแหน่งทุกสายงานได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตามโครงการ

ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓           

ตามความเหมาะสมและตามแผนอัตราก าลังของเทศบาล ภายในกรอบระยะเวลา ๓ ปีของแผนพัฒนาบุคลากร 

๓. หลักสูตรการพัฒนา 

ในการก าหนดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร  เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้พิจารณา        

ถึงความส าคัญของรายละเอียด สาระความรู้ ที่จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ 

เพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถให้บุคลากร ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดก้าวหน้า พัฒนางานให้

เกิดประสิทธิภาพ มีความเป็นไปได้และน ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  

โดยวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และความเหมาะสมกับตัว

บุคคล เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติ โดยก าหนดให้มีการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนา  

ดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน หลักเกณฑ์ที่ก าหนดขององค์กร 

นโยบายการปฏิบัติงาน สถานที่ โครงสร้างของงาน ฯลฯ 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ เช่น   การอบรมโดยหน่วยงาน

หรือวิทยากรที่มีความรู้โดยตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

/๓. หลักสตูรความรู้... 
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๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่  ความรู้

ความสามารถ  ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น การอบรมด้านงานธุรการ 

งานทะเบียนราษฎร งานบริหารงานบุคคล งานด้านช่าง งานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ งานด้านการศึกษา 

งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการพัฒนาชุมชน  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นต้น 

๔. หลักสูตรด้านการบริหาร  ได้แก่  หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น  หลักสูตร          

นักบริหารงานทั่วไป  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ฯลฯ  ในแนวทางการวางแผน การมอบหมายงาน  

การวิเคราะห์ การประสานงาน การจูงใจ การสั่งงาน  เป็นต้น 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  เป็นต้น 

เทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้ก าหนดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ      

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ระยะเวลา  ๓  ปี  ตามแผนงานและโครงการ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา 

 1. ประชุมชี้แจงการพัฒนาความก้าวหน้าของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา                                 
สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี (ปี 2561-2564) งบประมาณ 150,000 บาท/ปี 

  -   เพ่ือให้พนักงานครูเทศบาลได้เข้าใจและมีความรู้ในแนวทาง ระเบียบหลักเกณฑ์และ       
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในวิชาชีพครูรวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 2. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษา และ 
ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา (ปี 2561-2564) งบประมาณ 1,000,000 บาท/ปี 

  -  เพ่ือให้พนักงานครูได้รับความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและเห็นความก้าวหน้าของ
สถานที่อื่นๆน ามาปรับใช้กับเทศบาลเมืองจันทุบรี และเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 3. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยและ
ศึกษาดูงาน (ปี 2561-2564) งบประมาณ ๓๐0,๐๐0 บาท/ปี 

  -  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยท าให้มีความ
พร้อมในการเรียนต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาทางการเรียนดีขึ้น 

 

/4. อบรมเชงิปฏิบตัิการ.... 
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 ๔. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปี 2561-2564) งบประมาณ 50,๐๐0 บาท/ปี 

  -  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเทศบาลเมืองจันทบุรีมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ครูมีแนวทางในการสอนเป็นทิศทางเดียวกันทางการ
เรียนดีขึ้น 

๕. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าวิทยากร และมัคคุเทศก์ ศูนย์ประสานการจัดการความรู้
ประชาคมอาเซียน (ปี 2561-2564)  งบประมาณ 200,000 บาท/ปี 

  - เพื่อเป็นการเตรียมบคุลากรให้มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับภาษาและวฒันธรรมประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนและประเทศใกล้เคียงและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการศึกษาและเป็น
วิทยากร และพัฒนาให้มีความกล้าแสดงออก ฝึกความเป็นผู้น าและการประชาสัมพันธ์ 

 ๖. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องสู่ประชาคมอาเซียน (ปี 2561-
2564) งบประมาณ 500,000 บาท/ปี 

  - เพื่อเป็นการเตรียมบคุลากรให้มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับภาษาและวฒันธรรมประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนและประเทศใกล้เคียงและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการศึกษาได้          
ในศตวรรษที่ 21 

 ๗. พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. (ปี 2561-2564) งบประมาณ 276,000 
บาท/ปี 

  - เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และ
ความสามารถ 

 ๘. พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ปี 2561-2564) งบประมาณ 80,000 บาท/ปี 

  - เพ่ือสร้างความรู้เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู นักเรียน 
และบุคลากรของโรงเรียน และพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนและบุคคลากรของโรงเรียนให้มีทักษะและมี
ความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

/๙. อบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน.... 
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 ๙. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานไปราชการของพนักงานครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล
เมืองจันทบุรี 1 (ปี 2561-2564) งบประมาณ 100,000 บาท/ปี 

  - เพ่ือให้พนักงานครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

 1๐.  พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกั ด อปท. (ปี 2561-2564) งบประมาณ 
150,000 บาท/ปี 

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากร 

 1๑. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง (ปี 2561-2564) 
งบประมาณ 86,000 บาท/ปี 

  - เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

 12. จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ปี 2561-2564) งบประมาณ 16,000 บาท/ปี 

  - เพ่ือพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ให้มีความรู้และมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอในการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ด้าน สังคมและทรัพยากรมนุษย์ 

 13. รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา(เจ้าหน้าที่ อปท.) (ปี 2561-2564) งบประมาณ
3,000 บาท/ปี 

  - เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ให้มีความรู้เรื่องการณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 14. รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ครูแกนน า) (ปี 2561-2564) งบประมาณ 
6,000 บาท/ปี 

  - เพื่อพัฒนาครูแกนน าของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้มีความรู้เรื่องการรณรงค์เพ่ือป้องกัน
ยาเสพติด (ปี 2561-2564) งบประมาณ 6,000 บาท/ปี 

 

/ยุทธศาสตร์ดา้น.... 
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ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารการจัดการ 

 15. อบรมส่งเสริมความรู้เพ่ือเสริมสร้างพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย  (ปี 2561-256๒) 
งบประมาณ 20,000 บาท/ปี 

  - เพ่ือให้ได้ความรู้เกี่ยวกับสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการการเลือกตั้งระบบใหม่ และเสริมสร้างส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี 

 16. อบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ ของคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลที่ปรึกษาและ
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  (ปี 2561-2564) 
งบประมาณ 1500,00 บาท/ปี 

  - เพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น หลากหลายให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้น 

 17. ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และ พนักงานจ้าง 
(ปี 2561-2564) งบประมาณ 600,000 บาท/ปี 

  -  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่พนักงานและสร้างสานสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น 

 18. ส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน 
(ปี 2561-2564) งบประมาณ 30,000 บาท/ปี 

  - เพ่ือให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริการประชาชนแก่บุคลากรให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่องานบริการและเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 19. ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (พนักงานดีเด่น) 
(ปี 2561-2564) งบประมาณ 20,000 บาท/ปี 

  - เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 20. สัมมนาบุคลากรเทศบาลเมืองจันทบุรี (คณะผู้บริหารพบพนักงาน) (ปี 2561-2564) 
งบประมาณ 20,000 บาท/ปี 

  - เพ่ือให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างได้พบคณะผู้บริหารรับทราบ
นโยบายและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

/2๑. ฝึกอบรมสัมมนา.... 
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 2๑. ฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ส านักการคลัง (ปี 2561-2564) งบประมาณ 100,000
บาท/ปี 
  - เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างได้รับความรู้ มีวิสัยทัศน์ และแนวทาง
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 2๒. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายปกครอง (ปี 2561) งบประมาณ 30,000 บาท/ปี 

  -  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 

 2๓. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 (ชุมชนย่อยที่13) 
(ปี  2561-2564) งบประมาณ 3,000 บาท/ปี 

  - เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้บริการแก่ประชาชนได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด โดยจัดอบรมร่วมกับงานการเจ้าหน้าที่ 

 2๔. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(ปี 2561-2564)  งบประมาณ 5,000 บาท/ปี 

  - เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

    เทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้จัดสรรงบประมาณไว้ในปีงบประมาณนั้น ๆ เพ่ือรองรับการ

เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เป็น

ประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน โดยสนับสนุนและให้บุคลากรได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการ

ฝึกอบรม รายละเอียดตามตารางแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  ที่ปรากฏท้ายนี้  

ในส่วนของการส่งเสริมการศึกษาแก่บุคลากร เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุน 

การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพ่ือให้พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลได้มีโอกาส

ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้ง ได้พัฒนาบุคลากรโดยจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น 

 

 

 

 

/๔. วธิีการพัฒนา.... 

 
 



๑๐ 
 

๔. วิธีการพัฒนา 

วิธีการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้      

๓  แนวทาง  คือ 

๑. เทศบาลด าเนินการเอง 

๒. ส่งบุคลากรเข้ ารับการพัฒนาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         

ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาโดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 

วิธีการพัฒนาบุคลากร โดยด าเนินการให้เหมาะสมกับหลักสูตรและเนื้อหา  ดังนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ 

๒. การฝึกอบรม 

๓. การศึกษาหรือดูงาน 

๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 

๕. การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

๖. การมอบหมายงาน 

๗. การแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นในกลุ่มพนักงานหรือสายงาน          

เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ

ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๘. การรักษาการในต าแหน่ง ซึ่งก าหนดให้ในระดับสายงานบริหาร เพ่ีอมิให้เกิด

ช่องว่างหรือเสียหายต่อราชการ ให้งานราชการด าเนินไปได้ และบุคลากร

ได้รับประสบการณ์จากงานที่ได้รับมอบหมาย 

๕. ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา จะปรากฏในโครงการที่จะด าเนินการ โดยพิจารณาให้

เกิดความเหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา  ภายในกรอบระยะเวลา  ๓  ปี (ปีงบประมาณ  

๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

/๖. งบประมาณ.... 

 



๑๑ 
๖. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

  งบประมาณในการพัฒนา เทศบาลเมืองจันทบุรีได้จัดสรรงบประมาณตามรายละเอียด

ของแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี และตั้งงบประมาณรองรับการที่จะส่งบุคลากรเข้ารับ

การพัฒนาโดยเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นไว้ในแต่ละ

ปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว อยู่ในกรอบระยะเวลา  ๓  ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 

 ๗. ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา 

  - การเตรียมการและวางแผน 

    หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องศึกษา ตรวจสอบ ประสานงานกบัหนว่ยงานของเทศบาลเมือง

จันทบุร ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของบคุลากรในหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาพัฒนาบุคลากร

ในด้านต่าง ๆ  และน าเสนอเพื่อพิจารณาในการก าหนดกลุ่มเปา้หมาย หลกัสูตร แนวทางและวิธกีาร

พัฒนา  เพ่ือน าเสนอในขัน้ตอนพิจารณา  ดังนี้  

๑. แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนนิการพิจารณาการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร 

           ๒. พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนา โดยศึกษาวิเคราะห์บุคลากรในสายงาน

ต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา จะพัฒนาในด้านใดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงาน

ประสบผลส าเร็จ 

๓. พิจารณาความส าคัญของแต่ละต าแหน่งว่า ต าแหน่งหรืองานด้านใดควรได้รับการ

พิจารณาเพ่ือการพัฒนา 

- การด าเนินการพัฒนา  

  การพัฒนาบุคลากร  ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของงานที่มอบหมาย ความรู้

ความสามารถดา้นตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของบุคลากร ความส าคัญของงาน 

ที่ต้องด าเนินการ สถานการณ์การปัจจุบันที่เปลี่ยนไป และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่จะรับการ

พัฒนาโดยพิจารณาหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง  ความจ าเป็นในการพัฒนา  

โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  คัดเลือกกลุ่มบุคคลที่

สมควรจะได้รับการพัฒนา เลือกการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสม  โดยวิธีการพัฒนาที่เทศบาลก าหนด 

เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม  การศึกษา การประชุม การให้ความรู้ การสอนงาน เป็นต้น    

 

/วิธีการพัฒนาบุคลากร.... 

 



๑๒ 
 

วิธีการพัฒนาบุคลากร  เทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด    

และการเลือกแนวทางการพัฒนา อาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับ

หน่วยงานราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการโดย

พิจารณาจากความเหมาะสมดังกล่าวข้างต้น 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร  

เริ่มต้น 
 

 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 
                                            ๑.๑ หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล 

                                                  ๑.๒ แต่งตั้งคณะท างาน 
           ๑.๓ พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
           ๑.๔ ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

 

 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 
การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน                                                  

หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม  เช่น 
- การปฐมนิเทศ           - การสอนงาน      -การให้ค าปรึกษา 

- การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ            - การฝึกอบรม 
                             - การดูงาน                 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

- ฯลฯ 
   

 

๓. การติดตามและประเมินผล 

จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ  
ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 

 สิ้นสุด 
 

 



๑๓ 

๘.  การติดตามและประเมินผล 

เทศบาลเมืองจันทบุรี  จัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน

เทศบาล  โดยผู้บังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา  เมื่อผ่านการ

ประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 

๑.  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล 

ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

๒.  การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงาน                  

และผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา 

๓.  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณี          

ที่เทศบาลเมืองจันทบุรี  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

๔.  ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

----------------------------------------- 

 

 

 

 




