นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ.๒๕๖4 – พ.ศ.๒๕๖6)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ว
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ว อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและกากับ
การ ดาเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลั กของคุณธรรมใน
การดาเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาท ตนเองเลยออกไป
จากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความ
สัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกาหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ร ะบบบริ ห ารงานบุ ค คลที่ มี ค วามทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล ในการบริห ารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
รองรับภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิ ภาคตามแผนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล เพื่อตอบสนอง
นโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. นโยบายวิเคราะห์อัตรากาลัง
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและองค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากาลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจ
การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตาแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาไปสู่การบรรลุพันธกิจของ
องค์กรต่อไป
๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลจึ งมี ประกาศรับสมัครพนัก งานจ้างในระบบเปิด และการรับ โอนย้า ย
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลสาหรับการคัดเลือก
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลศรีดอนชัย ให้ความสาคัญกับการคัดเลือก
บุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่
ทั น สมั ย มาสนั บ สนุ น ซึ่ ง มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรนั้ น ๆ ประสบความส าเร็ จ ในสายวิ ช าชี พ และจะน าไปสู่
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งเป็ น ไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนาระบบตัว ชี้วัดผลการ
ปฏิบั ติงาน (KPI) จากเป้ าหมายขององค์กรลงสู่ ระดับหน่ว ยงานและบุคคลทีสอดคล้องกับแผนอัตรากาลั ง
ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่างๆ Corporacy Competency องค์การบริหารส่วนตาบลนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
๔.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรั พยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อ ง และเกิดประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด
เช่นการสรรหาและเลือกสรรพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล(การประกาศรับโอนย้ายพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลการรับสมัครพนักงานจ้าง ) ระบบกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้
และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV)ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP)
ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยายจิ๋วได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป
๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋วมีการกาหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ต่างๆตามความรั บ ผิ ดชอบ สอดคล้ องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการ
ประเมินและวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับ
ระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับการดาเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลห้ว ยยายจิ๋ว ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสั มพันธ์
ระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุกระดับภายใน
องค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนาผลที่ได้รับไป
ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทางาน
เป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงาน
และการทางานร่ ว มกันอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่งในปีที่ผ่ านมาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลห้ วยยายจิ๋ว จึงจัด
กิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทาความสะอาดในสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล(กิจกรรม ๕
ส.) การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองการจัดกิจกรรมจิต
อาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากาลัง
รายการ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี

ตัวชี้วัด
๑. ใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ว
ในการวิเ คราะห์ อัต ราก าลั ง เพื่อ จั ดท ากรอบอัต ราก าลั ง พนั กงาน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในแต่ ล ะส่ ว นราชการ และน าไปสู่ ก าร
กาหนดจานวนประเภท และระดับตาแหน่ง เสนอคณะกรรมการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ว
พิจารณา
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี อย่าง
ต่อ เนื่อ ง และนาไปสู่ ก ารก าหนดจ านวน/ต าแหน่ ง เพิ่ ม หรือ ลด
จานวนตาแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เช่ น การปรั บ ปรุ ง ต าแหน่ ง ส าหรั บ พนั ก งาน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น การขอเพิ่ ม
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการ/พนั ก งานจ้ า ง,การปรั บ เปลี่ ย นต าแหน่ ง
พนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
การสรรหาและคัดเลือก

ตัวชี้วัด
๑. มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ก ารสรรหาตามวิ ธี แ ละหลั ก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาหนด
๒.สรรหาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่าง
ชัดเจน
๓. มี แ ผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่ ง ตั้ งได้ ต ามกรอบ
อัตรากาลัง
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากาลัง

๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่ อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่ อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้ องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของแต่ล ะ
ตาแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนเพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไข
ในการกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจาแนกความแตกต่างและจัดลาดับผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานได้ อ ย่ า งชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละตาแหน่ง
และเป็นการส่งเสริ มหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
ตัวชี้วัด
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการด้าน
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. มี ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ดเก็บ ข้อ มูล เกี่ ยวกับ บุค คลของ
องค์กร
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูล เกี่ย วกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ
๔. มีการพัฒ นาระบบงานหรือระบบให้ บ ริการด้ านการบริห ารทรัพยากร
บุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ได้ เช่น
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ พนักงานจ้าง
พนักงานครู ระบบ HR
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis

๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
สวัสดิการและผลตอบแทน

ตัวชี้วัด
๑.พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอรับเงินค่าทาขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กาหนดเงื่อนไขและวิธีการกาหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
สาหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
ตัวชี้วัด
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละผู ก พั น ๑.มี ก ารจั ด อุ ป กรณ์ ใ นการท างานและกระบวนการเจ้ า หน้ า ที่ สั ม พั น ธ์ ขั้ น
ภายในองค์กร
พื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่สะท้อนภาพการทางานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม Big
Cleaning Day, Sport Day,จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทา
กิจกรรม,และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทางาน บทบาทภาระหน้าที่ ,สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุก
เดือน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะนาความคิดเห็นตลอดจน
ปั ญ หาอุป สรรค์ ในการปฏิบั ติง านเพื่ อสร้า งการยอมรั บทบทวนและแก้ไ ข
ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร

๔.พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างความโปร่ง ใสในการปฏิบัติราชการที่ องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลต าบลห้ ว ยยายจิ๋ ว จั ด ขึ้ น และที่ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น และ
สามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
๕. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขั นกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อาเภอเทพสถิตและการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในเขตอาเภอเมือง
๖. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่ว นร่ว มในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง
แบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์กร
ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทาดังนี้
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี
และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เพื่อให้ การดาเนิ นงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้ องค์การบริหารส่ วนตาบลจัดทา
แผนการพัฒ นาพนั กงานองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลเพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้ ทัก ษะ ทั ศนคติที่ ดี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทาแผนการ
พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลต้องกาหนดตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาขึ้น โดยให้กาหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลมี ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล

