
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลคูเมือง 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลคูเมือง 

............................................................... 
 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 35 ประกอบมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และระดับต าแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 ข้อ 19 ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ 
มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด) ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2559 จึงประกาศว่า เทศบาลต าบลคูเมืองเป็นเทศบาลสามัญ โดยมีปลัดเทศบาลเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น 
ระดับกลาง และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานเทศบาล ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 294 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้ ใต้บังคับบัญชา และพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงรวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงรวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ิงย้ายหรือรับโอนให้ด ารงต าแหน่งซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของตนตามข้อ 295 ข้อ 296 ข้อ 297 มีมติเห็นชอบให้ก าหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่พ่ึงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่งซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของตนเอง 
  2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่
เหมาะสมด าเนินการโดยเลือกวิธีเหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการ ฝึกอบรม 
หรือวิธีการพัฒนาอื่นๆ โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 
  3. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ 
   (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบันทึกข้อมูล งานด้านช่างเป็นต้น 
   (3) ด้านการบริหารงาน ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร
และบริหารงาน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
   (4) ด้านคุณสมบัติส่วนต้น ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนใดอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่นมนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย 
   (5) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
เช่นจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
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ข้อ 298 ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้ 
  (1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระท าดังนี้ 
   (ก) การหาความจ าเป็นในการพัฒนาการหาความจ าเป็นในการพัฒนาจ าเป็นในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนา
ด้านใดบ้างจึงจะปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
   (ข) ประเภทความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (2) การด าเนินการพัฒนา ให้กระท าดังนี้ 
   (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บั งคับบัญชาควรน าเสนอข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย อาจเป็นวิธีการที่ด าเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน เช่นการสอนงาน การสับเปลี่ยน
งาน การให้ค าปรึกษา หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอื่นๆเช่นการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
   (ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกวิธีการพัฒนาได้หลายวิธี
ด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยน โยกย้ายหน้าที่ การรักษาราชการแทนหรือรักษาการใน
ต าแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเป็นต้น 
  (3)  ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติ ให้กระท าดังนี้ 
   (ก) ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยให้ท างานที่ยากขึ้น
ตามล าดับ 
   (ข) ให้ผู้บังคับบัญชา ทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการท างาน เพ่ือตรวจสอบดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท างานมากน้อยเพียงใด 
   (ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรค านึงถึงสิ่งเหล่านนี้
ด้วยหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด ให้ผู้เข้ารับการสอนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย
ตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อ่ืน และอย่าด่วนต าหนิผู้เข้ ารับการสอน
เร็วเกินไป 
   (ง) กระตุ้นและให้ก าลังใจ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีก าลังใจและความเชื่อมั่นในตัวเองที่
จะเรียนรู้งานต่อไป 
   (จ) ให้ด าเนินการสอนต่อไปเรื่อยๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 
  (4) ขั้นตอนติดตามผลให้กระท าดังนี้ 
   (ก) มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

 
/(ข) เปิดโอกาส............. 
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   (ข) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
   (ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ
ผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
   (ง) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี
และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ได้การปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
(นางถนอม ค าชาย) 

นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 
 

 

 


