
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
ที ่ชม 53501/-   วันที ่ 12 มกราคม 2565    
เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
 

เรียน ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อ านวยการกอง, พนักงานเทศบาล,  
  พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป  
 

   ด้วยเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็น
แนวทางในการการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การบริหารงานราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารจัดการของเทศบาลต าบลเมืองงาย นั้น 
 

   ดังนั้น งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล จึงขอจัดส่งหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เพื่อแจ้งให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
----------------------------------------- 

 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่งพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 26 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2544 และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการประชุม ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม 2544 มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ 
   1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล และการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
   2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้
ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม 
ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรม หรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็นในการพัฒนาจาก
การวิเคราะห์ปัญญาในการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 
   3. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
    3.1 ดานความรู้ทั่ วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ  
    3.2 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบันทึกข้อมูล 
งานด้านช่าง ฯลฯ 
    3.3 ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการ
บริหารและการบริหารงาน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
    3.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
    3.5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
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   4. ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้ 
   4.1 การเตรียมการและการวางแผน ด าเนินการ ดังนี้ 
     4.1.1 การหาความจ าเป็นในการพัฒนา 
    การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
    4.1.2 ประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
   4.2 การด าเนินการพัฒนา ด าเนินการ ดังนี้ 
    4.2.1 การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้
ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว 
ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคน
สมควรจะได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอาจเป็น
วิธีการที่ด าเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน เช่น การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การให้ค าปรึกษา หรืออาจจะ
เป็นวิธีการพัฒนาอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
    4.2 .2  วิ ธีการพัฒ นาผู้ ใต้บั งคับบัญ ชา ผู้ บั งคับบัญ ชาสามารถพัฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกใช้วิธีพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การ
สับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ การรักษาราชการแทน หรือรักษาการในต าแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติงาน และการสัมมนา เป็นต้น 
   4.3 ขั้นตอนทดลองปฏิบัติงาน ด าเนินการ ดังนี้ 
    4.3.1 ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่าย ๆ ก่อน แล้วค่อยให้ท างานที่
ยากข้ึนตามล าดับ 
    4.3.2 ให้ผู้บังคับบัญชา ทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการท างาน เพ่ือ
ตรวจสอบดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท างานมากน้อยเพียงใด 
    4.3.3 ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควร
ค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย คือ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาดให้ผู้เข้ารบ
การสอน ได้ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น และอย่าด่วนต าหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 
    4.3.4 กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีก าลังใจและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเองท่ีจะเรียนรู้งานต่อไป 
    4.3.5 ให้ด าเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้
และสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 
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   5. ขั้นตอนติดตามผลให้กระท า ด าเนินการ ดังนี้ 
    5.1 มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
    5.2 เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
    5.3 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ดูการตรวจสอบลง
เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
    5.4 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไข
ข้อบกพร่องเพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  12   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 
 
   


