ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
***************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กาหนด
หลั กเกณฑ์ส าหรั บการบริ หารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบั งคับที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ หลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากร หลั ก เกณฑ์ ก ารบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากร
หลั กเกณฑ์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร หลั กเกณฑ์ การประเมิ น ผล การปฏิ บั ติง าน หลั ก เกณฑ์ก ารให้ คุณ ให้ โ ทษ
และการสร้างขวัญกาลังใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การประกาศสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนยาวใหญ่
เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะ
ต้องห้าม ตามมาตรา ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เพื่อให้การบริหารงานภายในขององค์การบริหารส่ว นตาบลดอนยาวใหญ่ เป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทการปฏิ บั ติ ง านในปั จ จุ บั น และเป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐๙ ในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๑๒ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ ๒๗๕ วิธีการพัฒนา พนักงานส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ดาเนินการแล้วมอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการหรือ
ดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
โดยวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศ
๒. การฝึกอบรม
๓. การศึกษาหรือดูงาน
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา
๕. การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
หลักเกณฑ์…

-2หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนแดง ได้ ป ระกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ทุกรอบการประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและก าลังใจ
๑. ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวั น ที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ เรื่อง การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่ว นตาบล
และพนักงานจ้าง
๒. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย
และการรักษารวินัยและการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
๔. การดูแลรักษาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้มีชีวิต
ที่ยื น ยาวและมีความสุ ข สามารถท างานอยู่ได้ จนครบเกษี ยณอายุราชการ ซึ่งจะต้องอาศัยกิ จกรรมต่างๆ
ใน กระบวนการบารุงรักษาบุคลากร ได้แก่ การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการป้องกันอุบัติภัย เป็นต้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)
(นายสุนทรพงษ์ มณีสุคนธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่

