นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ
อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองปลาหมอ อาเภอโนนศิ ลา จังหวัดขอนแก่น
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ ที่ควบคุมและกากับการ ดาเนินการ
เพื่อ ให้ไ ด้บุค คลที่มคี วามรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่อ งค์กร โดยยึดหลักของคุ ณธรรมในการดาเนินการ
ประกอบกับเป็ นการผลัก ดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบตั งิ านต้องมอบบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิม
ไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่
มันคง
่ ยังยื
่ น ให้กบั บุคลากรและองค์กร
เป้ าหมายการพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคล
แนวคิด และทิศ ทางการพัฒ นาการบริห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้อ งถิ่น เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนู ญและหลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มคี วามเป็ นอิสระตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบทีย่ ดึ หลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
๒. องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มีระบบบริหารงานบุค คลที่มคี วามทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใช้จา่ ยด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบตั หิ น้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รบั การถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูม ิภาคตามแผนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ส่ ง เสริม ให้บุ ค ลากรได้ ร บั การฝึ ก อบรมเพื่อ พัฒ นาบุ ค ลากรและระบบริห ารงานบุ ค คล เพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
๑. นโยบายวิ เคราะห์อตั รากาลัง
เพื่อสนับสนุ นให้การปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบลหนองปลาหมอและองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ได้มกี ารใช้เครื่องมือทางสถิตแิ ละตัวชี้วดั ต่างๆ ในการวางแผนอัตรากาลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบตั งิ าน
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ มีโครงสร้างองค์กรและตาแหน่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุด นาไปสู่การบรรลุพนั ธกิจขององค์กรต่อไป
๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุ ค ลากรเชิง รุก เป็ นสิ่งที่อ งค์ก รให้ค วามส าคัญ อย่า งต่ อ เนื่อ ง เพื่อ ให้ไ ด้บุ ค ลากรที่ม ี
คุณ ภาพ องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองปลาหมอจึงมีประกาศรับสมัค รพนักงานจ้างในระบบเปิ ด และการรับ
โอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิน่ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล สาหรับการคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบล องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองปลาหมอให้ค วามส าคัญ กับ การคัด เลือ กบุ ค ลากร โดยยึด หลัก ความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะทีเ่ หมาะสมกับงานควบคู่กบั ความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการ
ผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็ นไปอย่างโปร่งใส และมี
ความเหมาะสมกับตาแหน่ งงาน รวมทัง้ ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือทีท่ นั สมัยมาสนับสนุ น ซึง่ มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนัน้ ๆ
ประสบความสาเร็จในสายวิชาชีพ และจะนาไปสู่ความสาเร็จอย่างยังยื
่ นขององค์กรต่อไป

-๒๓. นโยบายด้านบริ หารผลการปฏิ บตั ิ งาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบล
อย่างเป็นธรรม รวมทัง้ เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนาระบบตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน (KPI)
จากเป้ าหมายขององค์ก รลงสู่ ระดับหน่ ว ยงานและบุ ค คลทีส อดคล้อ งกับ แผนอัต ราก าลัง ตลอดจนประเมิน ขีด
ความสามารถต่างๆ Corporacy Competency องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบตั ขิ องพนักงานและผูบ้ ริหารเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๔.นโยบายบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองปลาหมอนาเทคโนโลยีม าประยุกต์ใ ช้ใ นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุ นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เช่น การสรรหาและเลือกสรรพนักงานส่วนตาบล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตาบล การรับสมัครพนักงาน
จ้าง ) ระบบกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรูแ้ ละการประเมินขีดความสามารถ และการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และผู้ตดิ เชื้อ HIV)ระบบ
ประกาศจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ขอ้ มูลบุคลากร
ท้องถิน่ แห่งชาติ (LHR) นอกจากนัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ ได้ใช้ขอ้ มูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุ น
การตัดสินใจและการกาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น
และเป็นการรองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป
๕. นโยบายสวัสดิ การและผลตอบแทน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ มีการกาหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ต่างๆตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับ ภายในองค์กร โดยมีการประเมิน
และวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งให้มคี วามเป็ นปจั จุบนั ตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้ าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ งให้สอดคล้องกับการดาเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รบั ผลตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการทีเ่ ป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองปลาหมอ ให้ค วามส าคัญ อย่า งมากกับการสร้า งความสัมพัน ธ์
ระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบลทุกระดับภายในองค์กร รวมทัง้ การ
สื่อสารภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟงั ความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลีย่ นแนวคิด
มุมมอง นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนาผลทีไ่ ด้รบั ไปปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและ
กระบวนการต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และส่งเสริมการทางานเป็ นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้น
การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในปี ท่ี
ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอจึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทาความสะอาด
ในสานักงาน (กิจกรรม ๕ ส.) การแข่งขันกีฬาท้องถิน่ สัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอโนน
ศิลา การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทัวไป
่ การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

-๓การดาเนิ นการตามนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
๑. นโยบายด้านการวิ เคราะห์อตั รากาลัง
รายการ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี

ตัวชีว้ ดั
๑. ใช้แ ผนอัต รากาลัง ๓ ปี ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
หนองปลาหมอ ในการวิเคราะห์อตั รากาลัง เพื่อจัดทากรอบ
อัต ราก าลัง พนั ก งานส่ ว นต าบลในแต่ ล ะส่ ว นราชการ และ
นาไปสู่การกาหนดจานวนประเภท และระดับตาแหน่ ง เสนอ
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองปลาหมอพิจารณา
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓
ปี อย่างต่อเนื่อง และนาไปสู่การกาหนดจานวน/ตาแหน่ ง เพิม่
หรือ ลด จานวนตาแหน่ ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจัง หวัด ขอนแก่ น เช่ น การปรับ ปรุ ง ต าแหน่ ง ส าหรับ
พนั ก งานส่ ว นต าบลให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่สู ง ขึ้น การขอเพิ่ม
อัตรากาลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง,การปรับเปลี่ยนตาแหน่ ง
พนักงานจ้างทัวไปเป็
่
นพนักงานจ้างตามภารกิจ

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
การสรรหาและคัดเลือก

ตัวชีว้ ดั
๑. มีแ นวทางการปฏิบ ัติก ารสรรหาตามวิธ ีแ ละ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดขอนแก่นกาหนด
๒.สรรหาพนักงานส่วนตาบลตามกรอบระยะเวลา
ในการสรรหา บรรจุ และแต่ ง ตัง้ ตามระเบีย บ/
ประกาศ/มติ ก.อ.บ.ต.จังหวัด อย่างชัดเจน
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้ ได้
ตามกรอบอัตรากาลัง
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม
กรอบอัตรากาลัง

-๔๓. นโยบายด้านการบริ หารผลการปฏิ บตั ิ งาน
รายการ
การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน

ตัวชี้วดั
๑. ปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติ
ราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบตั งิ านสาหรับเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของ
แต่ละตาแหน่ ง แต่ละกอง /ส่วนเพื่อกาหนดเป็ นเงื่อนไขในการ
คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ม ี ท ั ก ษะ หรื อ สมรรถนะสู ง เพื่ อ พั ฒ นา
ความก้าวหน้ าในอาชีพ และเป็ นเงื่อ นไขในการกาหนดระดับ
ตาแหน่งให้สงู ขึน้
๓. ผลการประเมิน ที่ไ ด้ ส ามารถจ าแนกความแตกต่ า งและ
จัดลาดับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
งานของข้าราชการในแต่ละตาแหน่ ง และเป็ นการส่งเสริมหรือ
เป็ น แรงจู ง ใจพนั ก งานส่ ว นต าบลให้ ป ฏิ บ ัติ ง านอย่ า งเต็ ม
ความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน

๔. นโยบายด้านการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
ตัวชี้วดั
การบริห ารและการพัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององค์กร
๓. มี ก ารปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลได้ เช่น
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis

-๕๕. นโยบายด้านสวัสดิ การและผลตอบแทน
รายการ
สวัสดิการและผลตอบแทน

ตัวชี้วดั
๑.พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘
๒. ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกีย่ วกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑
แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๓.ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ย วกับ การศึก ษาของบุ ต รพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๔. ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙
๕.ปฏิบตั ติ ามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธกี ารขอรับเงินค่าทาขวัญของพนักงานส่วนท้องถิน่ และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.ปฏิบ ัติต ามประกาศ ก.กลาง เรื่อ ง ก าหนดเงื่อ นไขและ
วิธ ีก ารก าหนดประโยชน์ ต อบแทนอื่น เป็ นกรณีพิเ ศษอัน มี
ลักษณะเป็ นเงินรางวัล ประจาปี สาหรับพนักงานส่ ว นต าบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๕๘
๗. ประกาคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลได้รบั
เงินเพิม่ การครองชีพชัวคราว
่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

-๖๖.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
ตัวชีว้ ดั
การสร้า งความสัม พัน ธ์แ ละผู ก พัน ภายใน ๑.มีก ารจัด อุ ป กรณ์ ใ นการท างานและกระบวนการ
องค์กร
เจ้าหน้าที่สมั พันธ์ขนั ้ พื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบตั งิ านให้กบั บุคลากร
๒. จัดให้มกี จิ กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
ส่ ว นต าบลที่ส ะท้อ นภาพการท างานขององค์ ก ร เช่ น
กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, Sport Day,
จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทากิจกรรม
,และเพื่ อ สร้ า งบรรยากาศในการท างาน บทบาท
ภาระหน้าที่ ,สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องสานักงานให้บุคคล
ทัวไปได้
่
ทราบและเข้าใจ
๓. ผู้บริหารได้จดั ประชุมพนักงานส่วนตาบลเป็ นประจา
ทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะนา
ความคิดเห็นตลอดจนปญั หาอุ ปสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปญั หาอันเป็ นการ
สร้างความผูกพันทีด่ ใี นองค์กร
๔.พนั ก งานส่ ว นต าบลทุ ก ระดับ เข้า ร่ว มกิจ กรรม การ
ส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิ
ราชการทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอจัดขึน้
และที่จ ัด ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานอื่น และสามารถประยุ ก ต์
หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
๕. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่ว นร่วมในกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิน่ สัมพันธ์อาเภอโนนศิลาและการแข่งขันกีฬา
เพื่ อ เชื่อ มความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในเขตอาเภอโนน
ศิลา
๖. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่ ว นร่ว มในกิจกรรมการพัฒนา
บุ ค ลากรให้ม ีค วามผู ก พัน และอยู่กับ องค์ก รตลอดจน
ผูบ้ ริหารทุกระดับเป็ นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดใี น
ด้ า นจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานขององค์กร

-๗ขัน้ ตอนการติ ดตามผลให้กระทาดังนี้
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
๒. เปิดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัยได้ ในกรณีทม่ี ปี ญั หา
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านในระยะเริม่ แรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
แน่ใจว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั การสอนได้ถูกต้อง
๔. แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ในส่วนทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ไิ ด้ดแี ละส่วน
ที่ยงั ต้องปรับปรุงแก้ไ ขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมันในตั
่
วเอง และแก้ไขข้อ บกพร่องเพื่อ การปฏิบตั ิงาน
สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่ างมีระบบชัดเจน ควรให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ
จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติทด่ี ี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการในตาแหน่งนัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้อง
กาหนดตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้จดั ทาขึ้น
โดยให้กาหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมี ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วน
ตาบล

