
 

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
------------------------------ 

1. ด้านการจัดท าแผนอัตราก าลัง  
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนมำก ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน  
2563 เรื่อง กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ 2564-2566 

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 -
2566 โดยให้ถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น(ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก.อบต
จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยำ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด 2 เรื่อง กำรก ำหนดประเภท จ ำนวน และอัตรำต ำแหน่ง และคู่มือกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 -2566 ที่ส่งมำพร้อมนี้ 

3. ขอควำมร่วมมือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด 
หรือ ก.เมืองพัทยำ) เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 – 2566 ให้แล้วเสร็จและน ำเสนอคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.
อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยำ) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลำคม  2563  และ
ขอให้คณะกรรมกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น(ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดหรือ ก.เมืองพัทยำ)ให้ควำมส ำคัญ ใน
กำรก ำหนดต ำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยค ำนึงถึงปริมำณงำน คุณภำพงำน และภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมใหม่เท่ำที่จ ำเป็น  
โดยถือเป็นข้อผูกพันในกำรก ำหนดต ำแหน่งว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในแต่
ละปีส ำหรับตั้งเป็นอัตรำเงินเดือนของต ำแหน่งที่ก ำหนดให้สอดคล้องกับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  และต้องมี
กำรสรรหำบุคคลมำบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ก ำหนดตำมปีงบประมำณในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี โดยเคร่งครัด  

3. กรณีต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นสำยงำนผู้ปฏิบัติและต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง หำกเป็น
ต ำแหน่งว่ำงแล้วไม่ด ำเนินกำรสรรหำภำยในระยะเวลำ 1 ปี ให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
(ก.จ.จ. ก.ท.จ.ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยำ) ตรวจสอบและพิจำรณำยุบเลิกต ำแหน่งดังกล่ำวยกเว้นต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นท่ีรำยงำนให้ กสถ.ด ำเนินกำรสรรหำหรืออยู่ระหว่ำงขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ของ กสถ.ให้ก ำหนดต ำแหน่งไว้ต่อไป 
1. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้เทศบำลต ำบลทุ่งทอง มีโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนและระบบงำนที่เหมำะสมไม่ซ้ ำซ้อน 
- เพ่ือให้เทศบำลต ำบลทุ่งทอง มีกำรก ำต ำแหน่ง กำรจัดอัตรำก ำลัง โครงสร้ำงให้เหมำะสมกับอ ำนำจ

หน้ำที่ของเทศบำลต ำบลทุ่งทอง ตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนด
แผนและขั้นตอนกำรกระจ่ำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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- เพ่ือให้คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ก.จังหวัด) สำมำรถตรวจสอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใช้
ต ำแหน่งพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงว่ำถูกต้องหรือไม่ 

- เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลัง กำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลทุ่งทอง 
- เพ่ือให้เทศบำลต ำบลทุ่งทองสำมำรถวำงแผนอัตรำก ำลังในกำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร เพ่ือให้กำร 

บริหำรงำนของ เทศบำลต ำบลทุ่งทอง เกิดประโยชน์ต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิต่อ ภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่  
และยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น กำรปฏิบัติ ภำรกิจสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็น อย่ำงดี 

- เพ่ือให้เทศบำลต ำบลทุ่งทองสำมำรถควบคุม ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมที่ 
กฎหมำยก ำหนด 

2. ขอบเขตและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของ
เทศบำลต ำบลทุ่งทอง  ซึ่งประกอบด้วยนำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งทอง เป็นประธำน  หัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็น
กรรมกำรและมีข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 1   คน เป็น เลขำนุกำร  จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี โดยให้มี
ขอบเขตเนื้อหำครอบคลุมในเรื่องต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

     2.1  วิเครำะห์ ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลทุ่งทอง ตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. 2496  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจ่ำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมำยอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนพฒันำ
อ ำเภอ  แผนพัฒนำจังหวัด  นโยบำยของรัฐบำล และสภำพปัญหำของเทศบำลต ำบลทุ่งทอง 

     2.2  ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและกำรจัดระบบงำน เพ่ือรองรับภำรกิจตำม
อ ำนำจหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ ให้สำมำรถแก้ปัญหำของจังหวัดชัยภูมิได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     2.3  ก ำหนดต ำแหน่งในสำยงำนต่ำงๆ จ ำนวนต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่ง ให้เหมำะสมกับ 
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำนและคุณ ภำพของงำน รวมทั้งสร้ำงควำมกำวหน้ำในสำยอำชีพของกลุ่ม
งำนต่ำง ๆ 

     2.4 จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง 3  ปี โดยวิเครำะห์ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลต้อง  
ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมำณรำยจ่ำย 

     2.5 ให้พนักงำนเทศบำลต ำบลทุ่งทอง ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. ด้านการสรรหาและคัดเลือก  
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.  หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 3  ลงวนที่ 7  กุมภำพันธ์ 2562  
เรื่อง ประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและพนักงำนส่วนท้องถิ่น เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรสอบแข่งขัน พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) 

2.  หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 48  ลงวนที่ 13  พฤษภำคม  
2562 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือก
กำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 
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3. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง 
(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2558 

4. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดชัยภูม ิเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงำน
จ้ำง (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 
2. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
      ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือก 
กำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอน  กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 
 2. ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
กำรคัดเลือก กำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับ
ที่ 11) พ.ศ.2562 
 3. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับกำรบรรจุ
ผู้ออกจำกรำชกำรไปแล้วกลับเข้ำรับรำชกำร พ.ศ.2563 
 4. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลของเทศบำล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 67) พ.ศ.2562   
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
          ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลทุ่งทอง สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒  เช่น 
ด้ำนพัฒนำสังคม และคุณภำพชีวิตศักยภำพ   ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปกำร  ด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม  ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
เข้มแข็งทั้งด้ำน รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
เนื่องจำกพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งทอง ส่วนมำกเป็นพ้ืนที่กำรเกษตร จ ำเป็นต้องพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน สำธำรณูปกำร  ด้ำนกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น     

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดชัยภูมิ  ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจฐำนรำกและแข่งขันได้
อย่ำงยั่งยืน  แนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรพัฒนำทรัพยำกรกำรเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  พัฒนำผลิตภำพกำร
ผลิตสินค้ำกำรเกษตร พัฒนำเกษตรกร  สถำบันเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชน พัฒนำพ้ืนที่กำรเกษตร และกำรถือ
ครองที่ดิน พัฒนำอุตสำหกรรม และอุตสำหกรรมแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร  กำรบริหำรจัดกำร กำรท่องเที่ยวสู่
มำตรฐำนสำกล สินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น  และสถำนที่ท่องเที่ยวมีควำมสมบูรณ์และมี
มำตรฐำน  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน  บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำร  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
กำรรับมือภัยธรรมชำติกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต
ให้มั่งคงตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  มีบุคลำกรรับผิดชอบทุกยุทธศำสตร์ให้งำนส ำเร็จลุล่วงตำม
วัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
        /แผนพัฒนำ....... 
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แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  ก าหนด
หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

1.1 พระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ.2546 มำตรำ 11 ระบุ

ดังนี้ “ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง  รวดเร็วและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
สร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัด ให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผล
สัมฤทธิ์”  ในกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ ส่วนรำชกำรจะต้องพัฒนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญให้เพียงพอแก่กำร
ปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วและสถำนกำรณ์ของต่ำงประเทศท่ีมีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในกำรบริหำรรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่  
จำกกำรที่ยึดแนวควำมคิดว่ำต้องปฏิบัติงำนตำมระเบียบแบบแผนที่วำงไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้น
กำรสร้ำงควำมคิดใหม่ ๆ ตำมวิชำกำรสมัยใหม่และน ำมำปรับใช้กับกำรปฏิบัติรำชกำรตลอดเวลำ ในพระรำช
กฤษฎีกำฉบับนี้จึงก ำหนดเป็นหลักกำรว่ำ ส่วนรำชกำรต้องมีกำรพัฒนำควำมรู้ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ต้องสร้ำงระบบให้สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
2. ต้องสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้

อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้ำรำชกำร เพื ่อให้ข้ำรำชกำรทุกคนเป็นผู ้ม ีควำมรู ้ ควำม สำมำรถในวิชำกำรสมัยใหม่ตลอดเวลำ มี
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมในหมู่ข้ำรำชกำรให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือกำรน ำมำพัฒนำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ” 

1.2 ประกาศ ก.ท.จ. จังหวัดชัยภูม ิ
  ตำมประกำศ ก.ท.จ.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรบริหำรงำนบุคคลของ
เทศบำล ในส่วนที่ 4  กำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล  ได้ก ำหนดให้พนักงำนเทศบำลมีกำรพัฒนำก่อนมอบหมำยให้
ปฏิบัติหน้ำที่  โดยผู้บังคับบัญชำต้องพัฒนำ  5  ด้ำนดังนี้ 
                  1. หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติรำชกำร 
                   2. บทบำทและหน้ำที่ของพนักงำนเทศบำลในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                  3. แนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อเป็นพนักงำนทั่วไป 
                    4. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรส ำหรับพนักงำนบรรจุใหม่ และกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนใน
หนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ 
                  เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศ ก.ท.จ.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลของพนักงำนเทศบำล  ข้อ 289  จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำขึ้น  โดยจัดท ำให้สอดคล้องกับแผน
อัตรำก ำลัง  3 ปี ของเทศบำลต ำบลทุ่งทอง  และจัดท ำให้ครอบคลุมถึงบุคลำกรจำกฝ่ำยกำรเมือง  และพนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
                    /4. ด้ำนกำรประเมิน.... 



 
     -5- 
 

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
      ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของเทศบำล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 69) พ.ศ.2563  

2. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 692 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2559 เรื่อง  
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นในระบบจ ำแนกต ำแหน่งเป็นประเภทตำมลักษณะงำน 

2. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 11 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ 

3. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 24 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2560 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำร  
และพนักงำนส่วนท้องถิ่น 

4. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 8 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2550 เรื่อง  
แบบประเมินกำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
     ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2561 
เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้น  
เงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561     

2. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0023.2/7185 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2562 เรื่องประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดชัยภูมิ ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
4  มิถุนำยน 2562 

3. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนำคม 2562 เรื่อง 
ประกำศ ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง ประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
สิทธิประโยชน์ของพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

4. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และ แก้ไขเพ่ิมเติม 

5. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

6. พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
7. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
8. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดชัยภูท ิเรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  

กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยบริกำรในสังกัดเทศบำล พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

              /6. ด้ำนส่งเสริม.... 
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9. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงิน
เพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ 

10. ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 

11. ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

12. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล 
 


