
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 

ปัจจุบัน) 
------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 2๕ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึง
ปัจจุบัน)  ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ มีมติ เห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ 
                     1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเพิ่งย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่ง
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
                    2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ท่ี 
เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้ 
วิธีการฝึกอบรม หรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ 
ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 
                    3. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 
                        (1) ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไป 
เช่น สถานท่ี โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ 
                       (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบันทึกข้อมูล งานด้านช่าง เป็นต้น 
                       (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร และ 
การบริหารงาน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
                       (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติ 
งาน ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การส่ือความหมาย การ 
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
                       (5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่าง 
มีความสุข 
                    4. ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้ 
                        (1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระท าดังนี้ 
                               (ก) การหาความจ าเป็นในการพัฒนาการหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ 
ละคน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะ 
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ปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
                              (ข) ประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ 
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ จริยธรรม 
                         (2) การด าเนินการพัฒนา ให้กระท าดังนี ้
                              (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล 
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ ผู้ใต้ บังคับ 
บัญชาท่ีสมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร ต่อจากนั้นก็เลือก 
วิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการท่ีด าเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน เช่น การสอนงาน การ 
สับเปล่ียนงาน การให้ค าปรึกษา หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
                              (ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี การ
รักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
สัมมนา เป็นต้น 
                           (3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ให้กระท าดังนี ้
                                (ก) ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานท่ีง่าย ๆ ก่อน แล้วค่อยให้ท างานท่ียากขึ้น 
ตามล าดับ 
                                (ข) ให้ผู้บังคับบัญชา ทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการท างาน เพื่อตรวจสอบดู ว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท างานมากน้อยเพียงใด 
                                (ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยควรค านึงถึง ส่ิง
เหล่านี้ด้วยคือ หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนท่ีจะแก้ข้อผิดพลาด ให้ผู้เข้ารับการสอนแก้ไข
ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น และอย่าด่วนต าหนิ
ผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 

                               (ง) กระตุ้นและให้ก าลังใจ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีก าลังใจและมีความเช่ือมั่นใน 
ตัวเองท่ีจะเรียนรู้งานต่อไป 
                               (จ) ให้ด าเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และสามารถ 
ปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 
                           (4) ขั้นตอนติดตามผลให้กระท าดังนี ้
                                (ก) มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
                                (ข) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีท่ีมีปัญหา 
                                (ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง เมื่อ 
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ผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
                                (ง) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ 

ได้ดีและส่วนท่ียังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

                            ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                           ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(นายนิคม  ช่างเกวียน) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 


