1. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงาน
ส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น
พนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตาบลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
องค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีระยะเวลา 3 ปี
ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 25 58-2560 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล : 2558-2560 (งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัด อบต.หนองอียอ )

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ
3. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อันประกอบด้วย พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างทุกคน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
อียอ เห็นสมควรให้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ดารงอยู่ตามกรอบ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี
2) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล : 2558-2560 (งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัด อบต.หนองอียอ )

(3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม
3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เป็นหน่วยดาเนินการเอง
หรือดาเนินการร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้
ตามความจาเป็นและความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ต้องจัดสรร
งบประมาณสาหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคานึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่าเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
2) พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
4) สารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร และจัดทาแผนการฝึกอบรมรายตาแหน่ง
5.2 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น
2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล : 2558-2560 (งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัด อบต.หนองอียอ )

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เริ่มต้น

1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.2 สารวจความต้องการฝึกอบรม
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจาเป็นและ
ความคุ้มค่า
1.3 กาหนดประเภทของความจาเป็น

2. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่
เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

3. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความความสาเร็จ ความรู้ความสามารถ
และผลการปฏิบัติงาน

สิ้นสุด

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล : 2558-2560 (งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัด อบต.หนองอียอ )

6. การติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม /แบบทดสอบ ก่อน -หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
2. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา
3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดาเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
4. ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
5. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. แนวทางการพัฒนาบุคลากร
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ได้
พิจารณาและให้ความสาคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล,
พนักงานส่วนตาบลทั้ง 1 สานัก 2 กอง 1 ส่วน และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง การบริหาร และคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
1. สานักงานปลัด ประกอบด้วย
- นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)
- นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานักปลัด)
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- บุคลากร
- นักพัฒนาชุมชน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- ปฏิบัติงานขับรถยนต์
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเกษตร)
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน)
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล : 2558-2560 (งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัด อบต.หนองอียอ )

- นักการภารโรง
2. กองคลัง ประกอบด้วย
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
3. กองช่าง ประกอบด้วย
- นักบริหารงานช่าง (ผู้อานวยการกองช่าง)
- ผู้ช่วยช่างโยธา
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- นักวิชาการศึกษา
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก
*******************

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล : 2558-2560 (งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัด อบต.หนองอียอ )
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8. บัญชีการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2558-2560
ที่
1

2

3

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

วัตถุประสงค์

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

- เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อบต.และบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
- เพื่อพัฒนาและ
จริยธรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร ตามแผนการ - เพื่อพัฒนาความรู้และ
ดาเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ในการทางาน
ของผู้บริหาร

4

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการตาม
แผนการดาเนินการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น

- เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่

5

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ - เพื่อนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
- พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม่
- บุคลากรในสังกัด
อบต.หนองอียอทุกคน

พ.ศ.
2558
-

งบประมาณ
พ.ศ.
2559
-

20,000

20,000

พ.ศ.
2560
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- พนักงานที่บรรจุใหม่ มีความรู้
- ก.อบต.จังหวัด
ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ดีตามที่ - สานักงานปลัด
ได้รับมอบหมาย

20,000 - บุคลากรมีคุณธรรมและ จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนและดาเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข
- พนักงานส่วนตาบลใน
เป็นไป
เป็นไป
เป็นไป - ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ที่
สายงานผู้บริหารทุกคน
ตาม
ตาม
ตาม
ได้รับมาใช้ในการบริหารงานใน
รายจ่าย รายจ่าย รายจ่าย องค์กรได้อย่างดี
ของแต่ละ ของแต่ละ ของแต่ละ
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
- พนักงานส่วนตาบลใน
เป็นไป
เป็นไป
เป็นไป - ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ที่
สายงานระดับปฏิบัติการ
ตาม
ตาม
ตาม
ได้รับมาใช้ในการทางานในองค์กรได้
ทุกคน
รายจ่าย รายจ่าย รายจ่าย อย่างดี
ของแต่ละ ของแต่ละ ของแต่ละ
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
๒5๐,๐๐๐
250,000 ๒๕๐,๐๐๐ - มีความรู้และวิสัยทัศน์ในการ
- บุคลากรในสังกัด
อบต.หนองอียอทุกคน
ทางานเพิ่มมากขึ้น

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล : 2558-2560 (งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัด อบต.หนองอียอ )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- หน่วยงานภายนอก
- สานักงานปลัด
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
- หน่วยงานภายนอก
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
- หน่วยงานภายนอก
- ทุกส่วนราชการ

8
8. บัญชีการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2558-2560 (ต่อ)
ที่
6

7

8

งบประมาณ
ผลที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
จะได้รับ
2558
2559
2560
โครงการสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ - เพื่อพัฒนาความรู้และ - พนักงานส่วนตาบลทุก เป็นไป
เป็นไป
เป็นไป - บุคลากรมีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
วิสัยทัศน์ในการทางาน คน
ตาม
ตาม
ตาม
การทางานเพิ่มมากขึ้น
ของพนักงานส่วนตาบล
รายจ่าย รายจ่าย รายจ่าย
ของแต่ละ ของแต่ละ ของแต่ละ
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
โครงการประชุมประจาเดือนบุคลากรใน - ซักซ้อมการปฏิบัติงาน - บุคลากรในสังกัด
- มีความรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่
หน่วยงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมา
อบต.หนองอียอทุกคน
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ถูกต้อง
- ถ่ายทอดความรู้ภายใน
หน่วยงาน
โครงการอื่นๆ ที่สามารถกาหนด
เป็นไป
เป็นไป
เป็นไป
ภายหลังตามความจาเป็นและ
ตาม
ตาม
ตาม
สถานการณ์
โครงการ โครงการ โครงการ

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล : 2558-2560 (งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัด อบต.หนองอียอ )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- ทุกส่วนราชการ
- หน่วยงานภายนอกที่
ดาเนินการ
สานักงานปลัด

-

