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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ   
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นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น 

 กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล จะต้องมคีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการ และกจิกรรมต่างๆ ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล และเขา้ใจในกฎหมาย ระเบยีบ และวธิปีฏบิตัต่ิางๆ ที่ควบคุมและก ากบัการ ด าเนินการ 
เพื่อให้ได้บุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยดึหลกัของคุณธรรมในการด าเนินการ 
ประกอบกบัเป็นการผลกัดนัใหผู้้บรหิารและผู้ปฏบิตังิานต้องมอบบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบความคดิเดมิ
ไปสู่บทบาท และกระบวนทศัน์ใหม่ ที่จะต้องเสรมิสรา้งคุณค่าของความสามารถ ความสมัฤทธผิล และความเจรญิที่
ม ัน่คง ยัง่ยนื ใหก้บับุคลากรและองคก์ร 
 เป้าหมายการพฒันาระบบบริหารงานบคุคล  
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญและหลกัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ จงึก าหนดเป้าหมายของการพฒันาระบบ
บรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ ดงันี้ 
  ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มรีะบบการบรหิารงานบุคคล ที่มคีวามเป็นอิสระตามเจตนารมณ์
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเป็นระบบทีย่ดึหลกัการการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี
  ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มรีะบบบรหิารงานบุคคลที่มคีวามทนัสมยั และมปีระสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล ในการบรหิารงาน สามารถใช้ทรพัยากรบุคคลในการบรหิารและจดัการให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใชจ้า่ยดา้นบุคคลไมเ่กนิรอ้ยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
  ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มรีะบบการบรหิารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏบิตัหิน้าที่รองรบั
ภารกิจ ที่ได้รบัการถ่ายโอนจากราชการบรหิารส่วนกลาง และราชการบรหิารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๓ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รบัการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล เพื่อ
ตอบสนองนโยบายดงักล่าวในการบรหิารทรพัยากรบุคคล จงึมุ่งเน้นที่กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดงันี้ 
 ๑. นโยบายวิเคราะหอ์ตัราก าลงั 
  เพื่อสนับสนุนใหก้ารปฏบิตังิานของพนักงานส่วนต าบลหนองปลาหมอและองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ได้มกีารใช้เครื่องมอืทางสถติแิละตวัชี้วดัต่างๆ ในการวางแผนอตัราก าลงั โดยเปรยีบเทยีบภารกจิการปฏบิตังิาน 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารและพฒันาบุคลากร รวมทัง้มโีครงสรา้งองคก์รและต าแหน่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด น าไปสู่การบรรลุพนัธกจิขององคก์รต่อไป 

๒. นโยบายการสรรหาและคดัเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองปลาหมอจงึมปีระกาศรบัสมคัรพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรบั
โอนยา้ยพนกังานส่วนทอ้งถิน่ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ส าหรบัการคดัเลอืกพนักงานส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู ้ 
ความสามารถ คุณลกัษณะทีเ่หมาะสมกบังานควบคู่กบัความเป็นคนด ีการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรจะด าเนินการ
ผ่านการพจิารณาร่วมกนัของคณะกรรมการแผนอตัราก าลงั ๓ ปี เพื่อให้การคดัเลอืกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมี
ความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน รวมทัง้ใชเ้ทคโนโลยเีครื่องมอืทีท่นัสมยัมาสนับสนุน ซึง่มุ่งส่งเสรมิใหบุ้คลากรนัน้ๆ 
ประสบความส าเรจ็ในสายวชิาชพี และจะน าไปสู่ความส าเรจ็อยา่งยัง่ยนืขององคก์รต่อไป 
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 ๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบติังาน 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองปลาหมอมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานส่วนต าบล
อยา่งเป็นธรรม รวมทัง้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธข์องทุกสายงาน โดยน าระบบตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน (KPI) 
จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลทีสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมนิขีด
ความสามารถต่างๆ Corporacy Competency องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองปลาหมอน าระบบการบรหิารผลการ
ปฏบิตัขิองพนกังานและผูบ้รหิารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 

 ๔.นโยบายบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองปลาหมอน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิความรวดเรว็ ถูกต้อง และเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 
เช่น การสรรหาและเลอืกสรรพนกังานส่วนต าบล (การประกาศรบัโอนยา้ยพนักงานส่วนต าบล การรบัสมคัรพนักงาน
จา้ง )  ระบบกระบวนการอเิลก็ทรอนิกส์ ระบบการจดัการขอ้มูลความรูแ้ละการประเมนิขดีความสามารถ และการ
จดัท าแผนพฒันาบุคลากร ระบบการบรหิารสวสัดกิารสงัคม (เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ตดิเชื้อ HIV)ระบบ
ประกาศจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(EGP) ระบบบนัทกึบญัช ี(E-laas) ระบบศูนยข์อ้มลูบุคลากร
ทอ้งถิน่แห่งชาต ิ(LHR) นอกจากนัน้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ได้ใช้ขอ้มูลต่างๆนี้ ไปใชส้นับสนุน
การตดัสนิใจและการก าหนดนโยบายการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื 
และเป็นการรองรบั Thailand ๔.๐ ต่อไป 

 ๕. นโยบายสวสัดิการและผลตอบแทน 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองปลาหมอ มกีารก าหนดผลตอบแทน สทิธปิระโยชน์ และสวสัดกิาร
ต่างๆตามความรบัผดิชอบ สอดคล้องกบัความสามารถของพนักงานในทุกระดบัภายในองค์กร โดยมกีารประเมนิ
และวเิคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มคีวามเป็นปจัจุบนัตลอดเวลาและเหมาะสมกบัระดบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินขององคก์ร เพื่อใหพ้นักงานไดร้บัผลตอบแทน สทิธิ
ประโยชน์และสวสัดกิารทีเ่ป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย อยา่งเป็นธรรม 

 ๖. นโยบายสร้างความสมัพนัธแ์ละผกูพนัภายในองคก์ร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บรหิารสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลทุกระดบัภายในองค์กร รวมทัง้การ
สื่อสารภายในองคก์รแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ต่างๆ แลกเปลีย่นแนวคดิ
มมุมอง น าเสนอแนวคดิใหม่ๆ  เชงิสรา้งสรรคข์องพนักงาน และน าผลทีไ่ดร้บัไปปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงานและ
กระบวนการต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และส่งเสรมิการท างานเป็นทมี (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้น
การสรา้งค่านิยม และวฒันธรรมองคก์รใหเ้กดิการประสานงานและการท างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ในปีที่
ผ่านมาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองปลาหมอจงึจดักจิกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจดักจิกรรมท าความสะอาด
ในส านักงาน (กจิกรรม ๕ ส.) การแข่งขนักฬีาทอ้งถิน่สมัพนัธร์ะหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอโนน
ศลิา การจดักจิกรรมจติอาสารว่มกบัประชาชนทัว่ไป การจดักจิกรรมปลกูตน้ไม ้



- ๓ - 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 

๑. นโยบายด้านการวิเคราะหอ์ตัราก าลงั 

รายการ ตวัชีว้ดั 
แผนอตัราก าลงั ๓ ปี ๑. ใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบรหิารส่วนต าบล

หนองปลาหมอ ในการวเิคราะห์อตัราก าลงั เพื่อจดัท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลในแต่ละส่วนราชการ และ
น าไปสู่การก าหนดจ านวนประเภท และระดบัต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั ๓ ปี ขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองปลาหมอพจิารณา 
๒. มกีารตดิตาม ประเมนิผล และปรบัปรุงแผนอตัราก าลงั ๓ 
ปี อยา่งต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพิม่ 
หรอื ลด จ านวนต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจงัหวัดขอนแก่น เช่น การปรบัปรุงต าแหน่งส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นการขอเพิ่ม
อตัราก าลงัขา้ราชการ/พนักงานจา้ง,การปรบัเปลี่ยนต าแหน่ง
พนกังานจา้งทัว่ไปเป็นพนกังานจา้งตามภารกจิ 

 

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคดัเลือก 

รายการ ตวัชีว้ดั 
การสรรหาและคดัเลอืก ๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ

หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จงัหวดัขอนแก่นก าหนด 
๒.สรรหาพนักงานส่วนต าบลตามกรอบระยะเวลา
ในการสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้ ตามระเบียบ /
ประกาศ/มต ิก.อ.บ.ต.จงัหวดั อยา่งชดัเจน 
๓. มแีผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้ได้
ตามกรอบอตัราก าลงั 
๔. มแีผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม
กรอบอตัราก าลงั 
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๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบติังาน 

รายการ ตวัช้ีวดั 
การบรหิารผลการปฏบิตังิาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานส าหรบัเลื่อนขัน้เงนิเดอืน
ของขา้ราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนกังานจา้ง 
๒.KPI ระดบับุคคลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของ
แต่ละต าแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนเพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการ
คัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง  เพื่ อพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดบั
ต าแหน่งใหส้งูขึน้ 
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จดัล าดบัผลการปฏบิตัิงานของพนักงานได้อย่างชดัเจนและมี
ประสทิธภิาพ เพื่อใช้ประกอบการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพ
งานของขา้ราชการในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรอื
เป็นแรงจูงใจพนักงานส่วนต าบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแขง่ขนักนัดว้ยผลงาน 

 

๔. นโยบายด้านการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตวัช้ีวดั 
การบริหารและการพัฒนาทรพัยากรบุคคล
ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑. มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในระบบงานหรอืระบบการ
ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
๒. มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเกบ็ขอ้มลูเกี่ยวกบั
บุคคลขององคก์ร 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูล เกี่ ย วกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ 
๔. มกีารพฒันาระบบงานหรอืระบบให้บรกิารดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลทีส่ามารถเชื่อมโยงกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
ฐานขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลได ้เช่น 
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลของขา้ราชการ 
พนกังานจา้ง พนกังานคร ูระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis 
 

 

 



- ๕ - 

๕. นโยบายด้านสวสัดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตวัช้ีวดั 
สวสัดกิารและผลตอบแทน ๑.พระราชบญัญตั ิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลพนกังานส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
แกไ้ขถงึ ๒๕๔๙ 
๓.ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวสัดกิาร
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๑ แกไ้ขถงึ ๒๕๔๙ 
๔. ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่าบา้น
ของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขถงึ ๒๕๕๙ 
๕.ปฏบิตัติามระเบยีบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลกัเกณฑ์
และวธิกีารขอรบัเงนิค่าท าขวญัของพนักงานส่วนทอ้งถิน่และ
ลกูจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขและ
วิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีส าหรบัพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจา้ง และพนักงานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๕๘       
๗. ประกาคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัขอนแก่น 
เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจา้ง และพนักงานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลไดร้บั
เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๖.นโยบายด้านการสร้างความสมัพนัธแ์ละผกูพนัภายในองคก์ร 

รายการ ตวัชีว้ดั 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
องคก์ร 

๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ
เจา้หน้าที่สมัพนัธ์ขัน้พื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏบิตังิานใหก้บับุคลากร 
๒. จดัให้มกีจิกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติของพนักงาน
ส่วนต าบลที่สะท้อนภาพการท างานขององค์กร เช่น 
กจิกรรม ๕ ส. กจิกรรม Big  Cleaning Day, Sport Day,
จติอาสา เพื่อใหพ้นักงานทุกคนร่วมมอืกนัจดัท ากจิกรรม
,และเพื่ อสร้างบรรยากาศในการท างาน บทบาท
ภาระหน้าที ่,สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองส านักงานใหบุ้คคล
ทัว่ไปไดท้ราบและเขา้ใจ 
๓. ผู้บรหิารได้จดัประชุมพนักงานส่วนต าบลเป็นประจ า
ทุกเดอืน เพื่อให้บุคลากรในสงักดัได้ให้ข้อเสนอแนะน า
ความคดิเห็นตลอดจนปญัหาอุปสรรค์ในการปฏบิตัิงาน
เพื่อสรา้งการยอมรบัทบทวนและแก้ไขปญัหาอนัเป็นการ
สรา้งความผกูพนัทีด่ใีนองคก์ร  
๔.พนักงานส่วนต าบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การ
ส่งเสรมิจรยิธรรมและการสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตัิ
ราชการทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองปลาหมอจดัขึน้ 
และที่จ ัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์
หลกัธรรมต่างๆ มาใชใ้นการปฏบิตัริาชการ 
๕. ผู้บรหิารทุกระดบั มสี่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขนั
กฬีาท้องถิน่สมัพนัธ์อ าเภอโนนศลิาและการแข่งขนักฬีา
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรฐัวสิาหกจิและองคก์รเอกชนในเขตอ าเภอโนน
ศลิา 
๖. ผู้บรหิารทุกระดบั มสี่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา
บุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจน
ผูบ้รหิารทุกระดบัเป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดใีน
ด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ด าเนินงานขององคก์ร 
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 ขัน้ตอนการติดตามผลให้กระท าดงัน้ี 

  ๑. มอบหมายงานใหป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง 
  ๒. เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัได ้ในกรณทีีม่ปีญัหา 
  ๓. ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานในระยะเริม่แรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา
แน่ใจว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัการสอนไดถู้กตอ้ง 
  ๔. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบถงึผลการปฏบิตังิาน ทัง้ในส่วนทีผู่ใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตัไิดด้แีละส่วน
ที่ยงัต้องปรบัปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสรมิสร้างความเชื่อมัน่ในตวัเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏบิตัิงาน
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

  เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมรีะบบชดัเจน ควรให้องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองปลาหมอ
จดัท าแผนการพฒันาพนกังานส่วนต าบล เพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ ทศันคตทิีด่ ีคุณธรรมและจรยิธรรม อนัจะท าให้
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในต าแหน่งนัน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยในการจดัท าแผนการพฒันาพนักงานส่วนต าบล ต้อง
ก าหนดตามกรอบของแผนพฒันาบุคลากร ขององค์การบรหิารส่วนต าบลที่องค์การบรหิารส่วนต าบลได้จดัท าขึ้น 
โดยใหก้ าหนดเป็นแผนพฒันาพนกังานส่วนต าบลม ีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอตัราก าลงัของพนักงานส่วน
ต าบล 


