
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นไปตำมกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับเกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือก  บุคลำกร หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลำกร หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้
โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
  -ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2545 หมวด 4 
ข้อ 54 กำรคัดเลือก หมำยถึง กำรสรรหำบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลและ
กำรคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับที่สูงขึ้นให้ด ำเนินกำรได้ 4 วิธีดังนี้  
 1.กำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้เป็นพนักงำนส่วน ต ำบลหรือเพ่ือ
แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่สอบแข่งขันได้ ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นั้น  
 2.กำรคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ ำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับ  รำชกำรและ
แต่งตั้งให้เป็นพนักงำนส่วนต ำบลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น  
 3.กำรสอบคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ในระดับควบ
ส ำหรับต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสำยงำนเดียวกัน หรือแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงำนให้
ด ำรงต ำแหน่งบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
 4.กำรคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับควบส ำหรับ
ต ำแหน่งที่ก ำหนดเป็นระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นนอกระดับควบส ำหรับต ำแหน่งที่ก ำหนด
เป็นต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ หรือต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือแต่งตั้ง พนักงำนส่วนต ำบล
ต ำแหน่งผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
 -ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  กำร
คัดเลือก กำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับและกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  -ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร
สอบคัดเลือกและกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำรด ำเนินกำรด ำเนินกำร
ทั้งหมดเก่ียวกับกำรสรรหำบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.อบต.ก ำหนด 

 2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง  
 -ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2545 หมวด 4         
ข้อ ๑๐๙ และท่ีแก้ไขตำมมติ ก.อบต.จ.นม. ในกำรประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ ลว ๒๔ กันยำยน ๒๕๕๐  

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
 -ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2545 หมวด 12     
ส่วนที่ 3 กำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล ข้อ 275 วิธีกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล ให้คณะกรรมกำร 



พนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ด ำเนินกำรเอง หรืออำจมอบให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้ที่  
เหมำะสมด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำรร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) ส่วน  
รำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน โดยวิธีกำรพัฒนำวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลำยวิธีก็ได้ ตำมควำมจ ำเป็นควำมเหมำะสม  
ดังนี้  
 1.กำรปฐมนิเทศ  
 2.กำรฝึกอบรม  
 3.กำรศึกษำหรือดูงำน  
 4.กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหรือกำรสัมมนำ  
 5.กำรสอนงำน กำรให้ค ำปรึกษำหรือวิธีกำรอ่ืนที่เหมำะสม 

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 -ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำจะหลุง จะด ำเนินกำรประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
ส่วนต ำบล พนักงำนครู และพนักงำนจ้ำงทุกรอบกำรประเมิน 

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
  -ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
เกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2559  
 -ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        
ท่ำจะหลุง   
 -ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2545 หมวด 3 อัตรำ
เงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอ่ืน ส่วนที่ 1 อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำย เงินเดือน 
ส่วนที่ 2 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และหมวด 10 กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน   
 -กำรพิจำรณำในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีใน  องค์กร 
เพ่ือให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง เกิดควำมสุขในกำรท ำงำน ซึ่งจะน ำไปสู่กำร พัฒนำกำร
ปฏิบัติงำน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและ สวัสดิกำรต่ำง 
ๆ กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย                                                                                                             


