
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  ซึ่งเป็นไปตามกฎ  ระเบียบ ประกาศ  ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  หลักเกณฑ์
นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง  หลักเกณฑ์ด้านการพัฒนาบุคลากร  หลักเกณฑ์
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  และหลักเกณฑ์ด้านสวัสดิการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.  หลักเกณฑ์นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
    -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0809.1/ว154  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ลงวันที่  ๘  พ.ย.  2545 
    -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว52  เรื่อง  การจัด
ต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง  (ระบบแท่ง)  ลงวันที่  13  พ.ย.  2558 
    -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0809.2/ว177  เรื่อง  แนว
ทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่  (ระบบแท่ง) 
    -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0809.2/ว138  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  30  ธันวาคม  
2558 
    -  หนังสือกรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0809.2/ว70  เรื่อง  การจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 – 2566 
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  20  พ.ย.  2545 
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2559  ลงวนัท่ี  3  ก.พ.  2559  
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ลงวันที่  3  ก.พ.  2559  
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  3)  ลงวันที่  3  ก.พ.  2559 
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการก าหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนพิเศษ  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  4)  ลงวันที่  3  ก.พ.  2559 
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  5)  ลงวันที่  3  
ก.พ.  2559 



 
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(แก้ไขเพ่ิม)  พ.ศ.2562  (การคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง  
การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล)    ลงวันที่  17  มิ.ย.  
2562 
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  ประเภททั่วไป  และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  พ.ศ.2561  (ฉบับที่  2)   ลงวันที่  26  ก.ย.  2562 
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  6)  พ.ศ.2563  (หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล)  ลงวันที่  26  พ.ค.  2563 
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2563    ลงวันที่  2  
มี.ค.  2563 
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(แก้ไขเพ่ิมเติม)  พ.ศ.  2563  (ระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
และการปฏิบัติงาน)  ลงวันที่  3  ธ.ค.  2563 
    -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการก าหนดกอง  ส านัก  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  3  ธ.ค.  
2563 
   2.  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 
    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2555  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561 
    -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว129   เรื่อง  การเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา  ลงวันที่  14  ม.ค.  2559 
    -  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  2562 
   3.  หลักเกณฑ์ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  ได้ด าเนินการทางข้อมูลของพนักงานส่วนต าบล  ครู  และ
พนักงานจ้างลงในระบบ  ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR) (http://lhr.dla.go.th/hr/)  ซึ่งในระบบ
ดังกล่าวจะมีหัวข้อในการศึกษาของระบบ  ดังนี้ 
 

http://lhr.dla.go.th/hr/


 
    -  Dowload  PowerPoint  การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น(ล่าสุด) 
    -  เอกสารึคู่มือการใช้งานระบบ(ล่าสุด) 
   4.  หลักเกณฑ์ด้านสวัสดิการ  
    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561 
    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่4)  พ.ศ.  2562 
    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 
    -  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ.
2551  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  พ.ศ.  2553 
    -  พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2500  แก้ไขเพ่ิมจนถึง
ปัจจุบัน  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2543 
    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2546 
    -  พระราชกฤษฎีกา  การจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บ าเหน็จ  บ านาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน  พ.ศ.  2535 
 
 
 
 
       


