
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง

ปัจจุบัน)   
--------------------------------------- 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และข้อ 2๕  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ลงวันที่  
๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕ มีมติ เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังนี้ 

 1  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดำรงตำแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของตน 

  2  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดำเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่
เหมาะสมดำเนินการ  โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล    หรือเป็นกลุ่ม  ซึ่งอาจใช้
วิธีการฝึกอบรม  หรือวิธีการพัฒนาอื่น  ๆ  โดยพิจารณาดำเนินการหาความจำเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์
ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

 3  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 

       (1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยทั่วไป  
เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ  

       (2)  ด้านความรู ้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ได้แก่  ความรู ้ความสามารถ           
ในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานบันทึกข้อมูล  งานด้านช่าง  เป็นต้น  

       (3)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร   และการ
บริหารงาน เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติ 
งาน ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน  การสื่อความหมาย     การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 



       (5)  ด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  ในการปฏิบัติงาน  
เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน       การปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข 

  4  ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังนี้ 

        (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระทำดังนี้ 
      (ก)  การหาความจำเป็นในการพัฒนาการหาความจำเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ 

ละคน  หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า  ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะ
ปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

             (ข)  ประเภทของความจำเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมและ จริยธรรม 

       (2)  การดำเนินการพัฒนา  ให้กระทำดังนี้ 

              (ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  จากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรนำข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ได้แก่  ผู้ใต้ บังคับ
บัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง  และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร  ต่อจากนั้นก็เลือก
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  อาจเป็นวิธีการที่ดำเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน  เช่น  การสอนงาน  การ
สับเปลี่ยนงาน การให้คำปรึกษา  หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอื่น ๆ  เช่น  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 

              (ข)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

                    ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธี
ด้วยกัน  เช่น  การสอนงาน  การมอบหมายงาน  การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการใน
ตำแหน่ง  การส่งไปศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการสัมมนา  เป็นต้น 
       (3)  ขั้นการทดลองปฏิบัติ  ให้กระทำดังนี้ 

              (ก)  ให้ทดลองปฏิบัติ  โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่าย ๆ  ก่อน  แล้วค่อยให้ทำงานที่ยากขึ้น
ตามลำดับ 

              (ข)  ให้ผู้บังคับบัญชา ทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทำงาน  เพื่อตรวจสอบดู  ว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทำงานมากน้อยเพียงใด 
              (ค)  ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ  ที่อาจเกิดข้ึน  โดยควรคำนึงถึง สิ่งเหล่านี้
ด้วยคือ  หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด  ให้ผู้เข้ารับการสอนแก้ไขข้อผิดพลาด
ด้วยตนเอง  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น  และอย่าด่วนตำหนิผู้เข้ารับการ
สอนเร็วเกินไป 



              (ง)  กระตุ้นและให้กำลังใจ แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้มีกำลังใจและมีความเชื่อมั่น ใน
ตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป 

              (จ)  ให้ดำเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ  จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 

       (4)  ขั้นตอนติดตามผลให้กระทำดังนี้ 

             (ก)  มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  

             (ข)  เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้  ในกรณีที่มีปัญหา 

             (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก  และค่อย  ๆ  ลดการตรวจสอบลง  เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า  ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 

             (ง)  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน  ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี  
และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั ่นในตัวเอง  และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 256๕ 
 

 
 (นายวิจารณ์  มุทาพร) 

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษการสร้างขวัญ กำลังใจ แก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
พนักงานในสังกัดโดยได้ประเมินจากพนักงาน อบต. และพนักงานจ้างในด้านการบริหารงานของผู้บริหารการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรบุคคลการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและแรงจูงใจในการทำงานซึ่งแบบประเมินได้สอบถาม
ความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ  ในการทางานประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบสภาพแวดล้อมใน
การทำงานภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์กรค่าตอบแทนและสวัสดิการโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กรการ
รักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัวความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมจากการประเมินดังกล่าว
ผู้บริหารจึงนำผลการประเมินมาสร้างแรงจูงใจและการลงโทษให้กับพนักงานสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 256๕  ดังนี้ 

1. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆเช่นด้านการทางานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. มีการมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นที่ไม่เคยลา 
3. มีการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตรและกรณีประสบภัยต่างๆ 
4. มีการมอบเงินช่วยเหลือกรณีญาติและพนักงานเสียชีวิต 

การลงโทษ 
1. มีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา 
2. มีการบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. มอบหมายงานอ่ืนให้ปฏิบัติเนื่องจากกระทำความผิด 
4. มีการสั่งลงโทษกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ดังนั้น  จึงให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ ณ วันที่ ๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 256๕ 
 

 

 
 (นายวิจารณ์  มุทาพร) 

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 


