
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 

ปรับปรุงคร้ังที่ 1/2565 
---------------------------------------------- 

 
  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ประกาศลงวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 นั้น 
  ในการนี้ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงได้ตระหนักถึงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและมีคุณค่าในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับเจตนารมณ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จึงได้ก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 
2566 ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญก าลังใจดี พึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน และมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงได้ก าหนดนโยบายด้านต่างๆดังนี้ 

  1. ด้านการวางแผนก าลังคน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง วางแผนอัตราก าลังคน โดยค านึงถึงภารกิจ หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครางสร้าง  ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อภารกิจขององค์กร มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในองค์กร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล เช่ือมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กรคาดหวัง 
  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ี
รองรับต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงท่ีเปล่ียนไป 
  1.2 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  

๑.๓ จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง
ด้านการสรรหา การเล่ือนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารผลตอบแทน 

๑.๔ จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีคนเก่งขององค์กร 
 



๒. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงแสวงหาคนตามคุณลักษณะท่ีก าหนด และเลือกสรรคนดีคน

เก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงหรือ

การสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นกาสรรหาภายในห้วงเวลา ๖0 วัน นับแต่วันท่ีต าแหน่งว่าง 
๒.๒ การรับโอนพนักงานส่วนต าบล และการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ต้องประกาศทางเว็ปไชต์องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น
ประกอบด้วย ๑) ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ๒) องค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ๓) เทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดใกล้เคียง 

๒.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา และระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการสรรหาทรัพยากรบุคคล 

3. ด้านการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่ง ต้ังให้ด ารงต าแหน่งใดใน

องค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรจุและแต่งต้ังจากการสอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งต้ัง
ตามล าดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และอาจด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังเป็นพนักงาน
ส่วนต าบล โดยไม่ต้องด าเนินการสอบแข่งขันได้ในกรณีพิเศษได้ 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๓.๑ เมื่อองค์กรมีต าแหน่งว่างและต้องมีบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ให้รายงานขอใช้บัญชีผู้

สอบแข่งขันได้ ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓.๒ การบรรจุกรณีพิเศษ กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลหรือ

ทุนขององค์การบริหารส่วนต าบลในสาขาท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เพื่อศึกษาวิชาใน
ประเทศ 

๓.๓ การบรรจุกรณีพิเศษ กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจีดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อ
เข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นโดยเฉพาะ 

๓.๔ การบรรจุกรณีพิเศษ กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณี
พิเศษได้ 

3.๕ การบรรจุกรณีพิเศษ กรณีการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับ
บรรจุได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มารายงานตัวเข้า
รับการบรรจุ แต่มีเหตุท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาท่ีราชการ
จะบรรจุและแต่งต้ัง 

๓.๖ การบรรจุกรณีพิเศษ กรณีการบรรจุแต่งต้ังบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ เข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เช่ียวชาญ หรือช านาญการพิเศษ 

๓.๗ กรณีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
 



๔. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง และต่อเนื่องสอดคล้อง

กับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กร และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้การขับเคล่ือน
การด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  รวมท้ัง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๔.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ

ต าแหน่ง 
๔.๒ ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงาน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
๔.3 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้  เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด

เทคโนโลยี การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
๔.๔ จัดองค์ความรู้ในองค์กร (knowledge : KM ) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออื่นๆ ท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเป็นประจ า 

๔.๕ จัดกิจกรรม/โครงการให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 

๕. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง

รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนการท างาน ลดปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนและตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร รวมท้ังปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ

ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 
๕.๒ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต 

๕.๓ จัดใหม้ีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ โดยจัดองค์ความรู้ในองค์กร ( knowledge : 
KM ) เผยแพร่ในเว็บไชต์องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง เพื่อลดปริมาณเอกสารและเพื่อให้บุคคลากรสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย 

๖. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ได้ให้ความส าคัญกับผลการประเมินงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน โดยผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะสะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับรายบุคคล และ
สะท้อนไปสู่ผลส าเร็จขององค์กร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงจึงมีระบบการบริหารจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานมาสู่ระดับส่วนราชการและลงสู่ระดับบุคคล เพื่อให้มีความ



สอดคล้องเช่ือมโยงไปสู่นโยบายของหน่วยงาน โดยผู้บังคับบัญชาระดับกอง จะได้รับการถ่ายทอดตัวช้ีวัดจาก
ผู้บริหารลงมา และถ่ายทอดลงสู่ระดับหัวหน้าส่วนราชการ และระดับบุคคล ตามล าดับ 

ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 6 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด และการประเมินสมรรถนะของบุคลากร โดยประเมินปีละ ๒ รอบกาประเมิน 
ครั้งท่ี ๑ ระหว่างตุลาคม - ๓๑ มีนาคม และ ครั้งท่ี ๒ ระหว่าง ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๖.๑ เมื่อต้นรอบการการประเมิน 
- หน่วยงานก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน และการประกาศให้บุคลากรในสังกัดทุกคนทราบ 
- ผู้บริหารมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของ อุปท. 
- หัวหน้าส่วนราชการ ถ่ายทอดตัวช้ีวัด และท าข้อตกลงตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงานกับ

บุคลากรแต่ละคนในสังกัด พร้อมร่วมกันวางแผนปฏิบัติราชการโดยก าหนดเป้าหมายระดับความส าเร็จของงาน
และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 

๖.๒ ระหว่างรอบการประเมิน 
- ผู้รับการประเมินติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน 
๖.๓ เมื่อส้ินรอบการประเมิน 
- ผู้รับการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย และประเมินตนเองเสนอ

หัวหน้าส่วนราชการเพื่อประเมินอีกครั้ง 
- หัวหน้าส่วนราชการ แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ แล้วเสนอผู้บริหาร 
- อบต. แต่งต้ังคณะกรรมการการพิจารณากล่ันกรองผลการประเมินและหลักฐาน แสดง

ความส าเร็จของผลงาน เพื่อให้มีมาตรฐานความเป็นธรรม และเสนอความเห็นชอบต่อนายก อบต. 
๖.๔ จัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความส าเร็จของงานและสมรรถนะ เพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเล่ือนขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน
รางวัลประจ าปี การเล่ือนและแต่งต้ัง การย้าย การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล
และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

๗. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง มีการก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและประพฤติตัวของบุคลากรใน
องค์กร ยึดถือน ามาใช้ในการประพฤติตน 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๗.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการท้องถิ่น 
๗.๒ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาสนตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๗.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 



๘. ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ต้องจัดวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง ท่ีมีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๘.๑ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้

เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
๘.๒ จัดท าและแจ้งเวียนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานให้พนักงานส่วนต าบลในหน่วยงาน

ได้รับทราบ 
๘.๓ ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงก าหนด พร้อมท้ังให้การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล และการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นไปตามช่วงเวลาท่ีก าหนด หากมีพนักงานส่วนต าบล หรือ
พนักงานจ้าง ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียง 

๙. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษา

คนดี คนเก่ง และท าคุณประโยชน์ไว้กับองค์กร 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๙.๑ จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลาการ เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น 

พนักงานจ้างดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียง และหากมีบุคลากรท่ีประพฤติตีสมควรแก่การเป็นแบบอย่าง ให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเฉลียงรับทราบ เพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

๙.๒ ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้กีฬาเป็น
ส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมท้ังเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง 

๙.๓ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานท่ีท างานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมในการท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

๙.๔ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 
๙.๕ ให้ส่ิงจูงใจ ปรับปรุงระบบสวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
๙.๖ สร้างช่องทางการส่ือสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
๙.๗ ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะ ในทุกโอกาส 

๑๐. ด้านการปฏิบัติราชการขององค์กร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือในการบริหารทรัพยากร

บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง 
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
10.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

รวมท้ัง ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรม และมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงทราบโดยเร็ว 

10.2 การพิจารณาแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบล ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆจะ
ยึดถือความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
และคณะกรรมการพนักวานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา) ก าหนด 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
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             (นายสมเจตน์  จันทร์พยัพ) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


