แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ของเทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

คํานํา
การพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลโคกตูม คํานึงถึงการสรางกําลังคนในการปฏิบัติ
ราชการอยางมีคุณภาพ ทั้งในดานสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษระบบคุณธรรม
เพื่อใหบุคคลากรเทศบาลตําบลโคกตูม ทุกตําแหนงมีความรูใ นขอบเขตภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
เฉพาะตําแหนง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจน
ความประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมสําหรับตําแหนง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เปน
พนักงานเทศบาลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยไดกําหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเชน ดาน
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ดานพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ทรี่ ับผิดชอบเฉพาะตําแหนง
ดานการบริหารงาน ตลอดจนดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลโคกตูม ไดใชกรอบแนว
ทางการพัฒนาพนักงานตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดําเนินการ
รวมทั้ง ไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงตางๆ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
เทศบาลตําบลโคกตูม
สิงหาคม ๒๕๕๗

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
สวนที่ ๒
วัตถุประสงค
เปาหมายการพัฒนา
สวนที่ ๓
กรอบแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา
สวนที่ ๔
วิธีการพัฒนา
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
สวนที่ ๕
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
สวนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล

หนา
๑
๒
๓
๓-๔
๕
๕

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ป
ของเทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สวนที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สวนที่ ๔
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอ ๒๘๘ – ๒๙๑ กําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขา
รับราชการเปนพนักงานเทศบาลกอน มอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัตริ าชการ บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัตติ นเพื่อเปนพนักงานเทศบาลที่ดี โดยการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่กําหนด เชน การพัฒนาดาน
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได หากเทศบาล มีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการ
พัฒนาของแตละเทศบาลก็ใหกระทําได
ทั้งนี้
เทศบาลทีจ่ ะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพิม่ เติมหลักสูตรตาม
ความจําเปนทีเ่ ทศบาลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับ
การปฏิบัตงิ านในหนาที่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได เชน การพัฒนาโดย
ผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) สํานักงาน ก.ท.จ. เทศบาลตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ท.รวมกับ
เทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสํานักงาน ก.ท.จ. หรือเทศบาลตนสังกัด รวมกับสวน
ราชการอื่นก็ได
๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สวนที่ ๔
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอ ๒๙๔ ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นได
อยางมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบท
การพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด โดยใหกําหนดเปน
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามกรอบของแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลนั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลโคกตูม .จึงไดหาความจําเปนในการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลโคกตูม การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนทีจ่ ะตองพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ตําแหนงตาง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนง ตามที่กําหนดในสวนราชการตาม
แผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลโคกตูม ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปใน
การปฏิบัตงิ าน ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร
และคานคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลโคกตูมขึ้น

-๒สวนที่ ๒
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อใหผูเขารับการบรรจุแตงตัง้ เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลไดเรียนรูแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัตริ าชการ เขาใจถึงบทบาทและหนาที่และแนวทางการ
ปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ.กําหนด
๑.๒ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง
๑.๓ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัตหิ นาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน
๑.๓ เพื่อใหผูบังคับบัญชามีหนาทีพ่ ัฒนาผูอยูใตบงั คับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัตหิ นาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔ เพื่อใหผบู ังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รบั ผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการ
พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมทัง้ ผูอยูใตบังคับบัญชาทีเ่ พิ่งยาย
หรือโอนมาดํารงตําแหนง ซึง่ อยูภายใตการบังคับบัญชาของตน
๑.๕ เพื่อพัฒนาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล มีความสามารถในการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เปาหมายการพัฒนา
๒.๑เพื่อใหพนักงานเทศบาลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงาน
เทศบาลเขาใจแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
๒.๒ เพื่อสงเสริมใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
๒.๓ เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัตหิ นาที่ไดอยางถูกตอง ลดปญหาในการปฏิบัติงาน โดย
ยึดประโยชนของสวนรวม
๒.๔ เพื่อใหผูบงั คับบัญชาและผูอยูใตบงั คับบัญชา มีความพรอมในการปฏิบัตงิ านใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
๒.๕ เพื่อใหการประสานการทํางานเปนทีมและปฏิบัติหนาที่อยางสอดคลองกันและ
เปนระบบ
๒.๖ เพื่อพัฒนาสงเสริมความรู ความสามารถดานการบริหารใหแกคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล

-๓สวนที่ ๓
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร
๑. พัฒนาในงาน
๑.๑ สอนงาน
๑.๒ พี่เลี้ยง
๑.๓ มอบหมายง
๒. พัฒนานอกงาน
๒.๑ ฝกอบรม
๒.๒ ดูงาน
๒.๓ ศึกษาตอ
๓. การพัฒนาตนเอง
๓.๑ ใชสื่อตาง ๆ
๓.๒ กิจกรรมวิชาการ
๓.๓ ศึกษาตอ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สวนที่ ๔ การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ขอ ๓๐๔ กําหนดใหตองพัฒนา ๕ ดาน ไดแก
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัตงิ าน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน
๒. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถใน
การปฏิบัตงิ านของตําแหนงหนึง่ ตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง
๓. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและ
สื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมีความสุข
ดังนั้น จึงใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ การฝกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัตหิ นาที่ราชการอยาง
นอย ๑ หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหนง

-๔สวนที่ ๔
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
๑.วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
วิธีการพัฒนาผูบ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง เทศบาลจะเปนหนวยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการรวมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร
หรือสวนราชการหรือหนวยงานอืน่ เปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปน
และเหมาะสม ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนทีจ่ ะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ เฉพาะ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางผูท ี่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม
๒. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยเทศบาลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลพบุรี หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือสวนราชการอื่น ตามความจําเปนและเหมาะสม
๓. การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยูในความ
สนใจและเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลพบุรี หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๕. สงเสริมใหศึกษาตอ
๕. การสอนงาน ใหผบู ังคับบัญชามีหนาทีส่ อนงานใหกบั ผูอยูใตบังคับบัญชา
กอนมอบหมายงาน
๖. จัดใหมีพเี่ ลี้ยงสําหรับผูป ฏิบัติงานใหม โดยมอบหมายใหผปู ฏิบัติงานรุนพี่ทมี่ ีความ
ชํานาญแลวคอยใหคําแนะนํา
๗. มีการมอบหมายงานใหรับผิดชอบ และมีการเวียนงานเพื่อใหมีความรอบรูง าน
ที่หลากหลาย
๘. สงเสริมในการใชสอื่ ในการพัฒนาความรู เชนจัดใหมีคอมพิวเตอร และระบบ
อินเตอรเน็ต อยางพอเพียง
๙. สงเสริมในการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ
๑๐. การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานเทศบาลอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒. ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
- ระยะเวลา/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ตามรายละเอียดแนบทาย

-๕สวนที่ ๕
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
ตั้งจายไวในงบประมาณรายจายประจําป
สวนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
๑. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วัน
ทําการ นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพือ่ เสนอตอผูบงั คับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
๒. ใหผูบงั คับบัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัตงิ าน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนา ตามขอ ๑
๓. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัตงิ านมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให
เหมาะสมกับความตองการตอไป
๔. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําป โดย core team ตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอยละ ๘๐
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