
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
 

1. ดานการจัดทำแผนอัตรากำลัง 

ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ดวนมาก ท่ี มท 0809.2/ว 70 ลงวันท่ี 

19  มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ 256๔ – 256๖ 

2. ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) เรื่อง 

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตำแหนง กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.

จังหวัด) กำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน วาจะมีตำแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการ

ใด จำนวนเทาใด ใหคำนึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ

งาน ปริมาณ ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ. , เทศบาล , อบต.)ท่ีจะตอง

จายในดานบุคคล โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ. , เทศบาล , อบต.) จัดทำแผนอัตรากำลังของ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการกำหนดตำแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลาง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) กำหนด 

3. คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ 

ประกาศกำหนดการกำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกำหนดแนวทางใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ. , เทศบาล , อบต.) จัดทำแผนอัตรากำลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปน

กรอบในการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยให เสนอ

คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกำหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ. , เทศบาล , อบต.) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังวิเคราะห

อำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ. , เทศบาล , อบต.) วิเคราะหความตองการ

ของกำลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข 

ในการกำหนดตำแหนงขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากำลัง 3 ป 

หลักการและเหตุผล 

1. วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี

เหมาะสมไมซ้ำซอน 

- เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีการกำหนดตำแหนง การจัดอัตรากำลัง 

โครงสรางใหเหมาะสมกับอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) สามารถตรวจสอบการกำหนด

ตำแหนงและการใชตำแหนงพนักงานสวนตำบลและลูกจางวาถูกตองหรือไม 

 

/- เพ่ือเปน.....  
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- เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใชอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตำบล 

- เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุ

แตงต้ังขาราชการ เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลเกิดประโยชนตอประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาท่ีและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

- เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน

บุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

  2. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 

  คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ซ่ึงประกอบดวย

นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ เปนประธาน หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการและมีขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน 1 คน เปนเลขานุการ จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาท่ีครอบคลุมใน

เรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. วิเคราะหภารกิจ อำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ใหสอดคลอง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และ

สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

2. กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ

ตามอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของตำบลแมกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. กำหนดตำแหนงในวายงานตางๆ จำนวนตำแหนง และระดับตำแหนง ใหเหมาะสมกับ

ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม

งานตางๆ 

4. การจัดกรอบอัตรากำลัง 3 ป โดยวิเคราะหภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล

ตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

5. ใหพนักงานสวนตำบลทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2. ดานการสรรหาและคัดเลือก 

ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 3 ลงวันท่ี 7 

กุมภาพันธ 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการสวนทองถ่ินและพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่อง 

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบแขงขัน พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 3) 

 

/2. หนังสือ..... 
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2. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 48 ลงวันท่ี 13 

พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการ

คัดเลือกการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2562  

3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 

4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 

3. ดานบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว692 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 

2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินในระบบจำแนกตำแหนงเปนประเภทตามลักษณะงาน 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 11 ลงวันท่ี 30 

กันยายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจำ 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 24 ลงวันท่ี 2 

มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนข้ัน

เงินเดือนของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 8 ลงวันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2550 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง 

4.ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 องคกรเริ่มตระหนักและใหความสำคัญ กับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชใน

องคกรมากข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรในสภาวการณทาง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การดำเนินงานขององคกร จะตองมีการวิเคราะห 

ประเมินผล และกำกับติดตามสถานการณตางๆ อยางใกลชิด เพ่ือใหองคกรสามารถปรับตัวใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ความเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจเปนสิ่งท่ีอยูใกลๆตัวเรา ซ่ึงแบงไดเปน 2 ปจจัย

หลักๆ ไดแก  

ปจจยัภายนอก 

 ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานเทคโนโลยี ดาน

สังคมและวัฒนธรรม ลวนแลวแตมีผลตอองคกรเปนอยางมาก มีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจอยูเสมอ 

การเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากร รวมถึงการเขามาของวัฒนธรรมตางชาติ สงผลใหคนในสังคมหรือในองคกร

ตางๆ ตองปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะในหนวยงานของรัฐ ดังนั้น หากองคกรใดมี

ระบบสารสนเทศท่ีถูกตอง แมนยำครบถวนและทันตอเหตุการณ ก็จะสามารถตัดสินใจไดรวดเร็วและถูกตอง

กวา 

/ปจจัย..... 
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ปจจยัภายใน 

 นอกจากจะมีปจจัยตางๆ จากภายนอกองคกร ท่ีเขามามีอิทธิพลตอองคกรแลว ยังมี

ปจจัยอ่ืนๆ ภายในองคกรท่ีเราตองคำนึงถึงดวย เชน ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานสารสนเทศ ปจจัยดานการ

บริหารจัดการ ปจจัยดานบัญชีและการเงิน เปนตน ซ่ึงลวนแตมีความสำคัญตอการพัฒนาระบบสารสนเทศของ

องคกร เพ่ือนำมาปรับปรุงการทำงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล ซ่ึงตองยอมรับวาการ

ท่ีจะดำเนินงานตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น จำเปนตองพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ

เสียกอน ดังนั้น ระบบสารสนเทศในการบริหารงานดานบุคลากรจึงเปนสิ่งท่ีผูบริหารไมควรจะละเลย และตอง

พยายามสงเสริมใหมีข้ึนในองคกรของตน 

4.2 การพัฒนาบุคลากรในองคกร 

โครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม แกผูบริหาร พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

แมกรณ 

หลักการและเหตุผล 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 

(แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552) มาตรา 66 และมาตรา 67 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ 

ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ 

และผูพิการ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

(10) อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

การผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมทางกายภาพอ่ืนๆ และตาม

แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหลง

ทองเท่ียวสินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอำนวยความสะดวก การสงเสริมสุขภาพอนามัยในแหลงทองเท่ียว เชน การจัดการขยะ

ระบบบำบัดน้ำเสียในแหลงทองเท่ียว กิจกรรมการทองเท่ียวลดโลกรอน นโยบายของรัฐบาลในการจัดการ

ทองเท่ียวเพ่ือลดความเสี่ยงของชุมชนในการจัดการทองเท่ียว ระเบียบกรมการทองเท่ียว ตลอดจนมาตรฐาน

การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนโดยสำนักทองเท่ียวโดยชุมชนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ

เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ เรื่องงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาท่ี 84 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอ่ืนๆ ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และคุณธรรมจริยธรรม             

แกผูบริหาร พนักงานสวนตำบล พนักงานจางและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไดดำเนินการตาม

อำนาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

/จึงทำให..... 
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จึงทำใหองคการบริหารสวนตำบลมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาและสงเสริมการดำเนินงานท่ีเก่ียวของซ่ึงได

ดำเนินการ 

ในการบริหารจัดการขยะ การดำเนินการผังเมือง และการดำเนินการทองเท่ียวโดยชุมชน 

ภายในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณไปแลวนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวมีการพัฒนาเกิดนวัตกรรมใหมและเกิด

ความยั่งยืน และดำเนินงานใหมีความถูกตองอยางกวางขวางยิ่งๆข้ึนไป ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีในการดำเนินงานสงเสริมและพัฒนาใหการดำเนินการเปน 

ไปดวยความยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ดังนั้น จึงไดมีความจำเปนตองจัด

โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก ผูบริหาร พนักงานสวนตำบล 

พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ เพ่ือเพ่ิมเติมองคความรูใหมๆ เพ่ือจะไดนำองคความรูท่ี

ไดรับมาปรับใชในการพัฒนาตำบลแมกรณใหเปนตามนโยบาย “แมกรณตำบลนาอยู” และตอยอดงานใหมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

ดังนั้น การอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตำบลแมกรณ พนักงานสวนตำบล พนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ เปนการเพ่ิมความรู 

(Knowlede) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และนำประสบการณท่ีไดรับนำมาปรับปรุงแกไขปญหา

ของหมูบาน/ชุมชน และกาวนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ียั่งยืน และยังเปนสวนหนึ่งของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยอาศัยทฤษฎีทุนมนุษย โดยพิจารณาถึงผลผลิตท่ีไดรับจากพนักงาน/ประชาชน 

เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีไดลงทุนไปในรูปแบบของการฝกอบรมและการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบ

เล็งเห็นความสำคัญดังกลาว จึงจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงานข้ึน 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรูและประสบการณตรงแกบุคลากรขององคการบริหารสวน

ตำบลแมกรณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

2. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมขององคกร ไดพัฒนาศักยภาพ มีความพรอมความสามารถในการ

เปนผูนำ เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

3. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมขององคกร มีโลกทัศนท่ีกวางไกล สามารถนำสิ่งแปลกใหมท่ีได

เรียนรูมาปรับใชกับทองถ่ินของตนเองไดอยางเหมาะสม 

4. เพ่ือสรางจิตสำนึกท่ีดี และเปนการนันทนาการรวมกันระหวางผูบริหาร พนักงานสวน

ตำบลและพนักงานจาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูบริหาร พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางไดความรูเพ่ิมข้ึน และมีประสบการณตรง

จากการฝกอบรมและศึกษาดูงานครั้งนี้ 

2. องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจะพัฒนา

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณใหเจริญกาวหนาและเกิดประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน 

/3. ทำให..... 
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3. ทำใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีจิตสำนึกท่ีดีตอองคกร มีความรัก 

มีความรวมมือกันท่ีจะมุงพัฒนาทองถ่ินและนำความรูท่ีดีๆ มาปรับและสรางความพึงพอใจแกประชาชนมาก

ข้ึน 

4. ผูเขาอบรมมีความตื่นตัวในการเขารวมการบริหาร ตลอดจนมีความพรอมในการเปน

ผูนำการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 

การประเมินผล 

- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

 

 5. ดานสวัสดิการและผลตอบแทน 

ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 13 ลงวันท่ี 3 

กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศ ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนด

หลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 26 ลงวันท่ี 18 

มีนาคม 2562 เรื่อง ประกาศ ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและ

พนักงานสวนทองถ่ิน เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2562 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม 

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของ

พนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

5. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2562 

 

6. ดานสงเสริมคุณธรรมเพ่ือการจัดบริหารจัดการธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 


