ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว
เรื่อง หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
-------------------องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว ไดประกาศนโยบายหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว เพื่อใหแตละสวนราชการใชเปนแนวทางในการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดำเนิ น งาน จึ ง กำหนดมาตรการ กลไก หรือ ระบบการบริ ห ารและการพั ฒ นาบุ ค คล ประจำปง บประมาณ
พ.ศ.2564 ดังนี้
1.หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว เปนอำนาจ
ของนายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติและไมม ีคุณลัก ษณะ
ตองหามตามมาตร 6 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง
เพื่อใหการบริหารงานภายในขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว ดำเนินไปดวยความ
เรี ยบรอ ยมีป ระสิทธิภ าพ และสอดคลองกับบริบ ทการปฏิบ ัติง านในปจ จุบ ันขององคก ารบริห ารสว นตำบล
เกาะมะนาว และเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
3.หลักเกณฑการการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2545 สวนที่ 3 การพัฒนาพนักงานสวนตำบล
โดยใหมีการพัฒนาวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความจำเปนและเหมาะสม ดังนี้
1. การปฐมนิเทศ
2. การฝกอบรม
3. การศึกษาหรือดูงาน
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา
5. การสอนงาน การใหคำปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4.หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.1 การประเมิ น ผลการการปฏิบ ั ติ ง าน ให ผ ู บ ั ง คับ บัญ ชามีห นา ที ่ป ระเมิ นผลการปฏิ บ ั ต ิง านของ
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการนั้น ไดแก การเลื่อนขั้น
เงินเดือนและคาตอบแทนอื่น ๆ การใหเงินรางวัลประจำป การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน การแตงตั้ง
ขาราชการการใหออกจากราชการ การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลดานอื่น ๆ การประเมินผลงาน
ใหประเมินอยางนอย 2 องคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์
ของงานจะตองมีสัดสวนคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
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4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลา
ที่กำหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาในการใชทรัพยากร
4.3 การประเมิน ผลการการปฏิ บ ัต ิ ง าน พนั ก งานสว นตำบล พนั ก งานครู อ บต.และพนั ก งานจ า ง
ใหมีการประเมินผลการการปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง ตามรอบปงบประมาณ
4.4 ใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล พนักงานครู
อบต.และพนักงานจา ง กอ นรอบการประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดชัยภูมิ
เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละเงื ่ อ นไขเกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล พ.ศ.2545
(แก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ฉบั บ ที ่ 39 ,40,50),ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตำบลจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
เรื่ อง หลักเกณฑและเงื่อ นไขเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบ ัติง านพนักงานครูและบุคลากรทางการศึ กษา
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน
5.หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ
5.1 ใหสวนราชการนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมินประกาศรายชื่อ
พนั ก งานสว นตำบล พนักงานครู อบต. และพนัก งานจางผูม ีผลการปฏิบัต ิงานอยูในระดับ ดีเดน และดี ม าก
ปดประกาศในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน
5.2 ใหผูบังคับบัญชานำผลประเมินผลการการปฏิบัติง าน ไมต่ำกวารอยละ 60 ขึ้นไป ใชประกอบ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทนตามความเหมาะสม
5.3 ผูที่ไดรับการพิจารณาการใหรางวัล การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ จะตองมีผลการปฏิบัติงาน
โดยผูบังคับบัญชาประเมินอยูในระดับดีมากขึ้นไป
5.4 แตละสวนราชการตองกำหนดใหมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ใหมีความรู ทักษะและ
สมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนาแตละตัวชี้วัด
5.5 หากผูใดมีผลการประเมินผลการการปฏิบัติงานอยูในระดับตองปรับปรุงและมีการดำเนินการพัฒนา
รายบุคคลเรียบรอยแลว แตบุคลากรหรือเจาหนาที่ในสังกัด ยังมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับตองปรับปรุง ควรให
มีการสับเปลี่ยนงานหรือโยกยาย เพื่อใหความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร
ตามตำแหนง
6.การคัดเลือกพนักงานสวนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจาง ดีเดน
องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว จะพิจารณาคัดเลือก พนักงานสวนตำบล พนักงานครู อบต.
และพนักงานจาง ที่ประพฤติตนและปฏิบัติงานเปนแบบอยางที่ดีใหกับ พนักงานสวนตำบล พนักงานครู อบต.
พนักงานจาง และบุคคลอื่น ไดประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งในดานการดำรงตน การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับทั้งใน
หน าที่ราชการและสังคม มีการปฏิบัติง านที่พรอมดวยจรรยาบรรณขาราชการ ปรากฏชัดเจนเปนที่ย อมรั บ
มีผลงานเปนที่ประจักษและเปนประโยชนกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสเตท สากุลรัตนะ)
นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว

