




 

ประชาสัมพันธ 
โครงการ ฝกอบรมเพื่อเปนมืออาชีพ “ดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น” 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 
(ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) ไดมีการจัดทํามาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินในเรื่อง
ตางๆ และประกาศใชเปนการทั่วไปแลวกต็าม  ก็ไดมกีารปรับปรุง แกไข และเพิ่มเตมิมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑดังกลาวอยูอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจและภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ ตลอดจนเพือ่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง  หรือเพื่อตอบสนองตอความตองการความกาวหนาและความมั่นคงในการรับ
ราชการของพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ิน  ซ่ึงจากขอเท็จจริงปรากฏวาในการดําเนินการในเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน  การสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก  การ
คัดเลือก  การบรรจุแตงตั้ง  การเลื่อนระดบั  การโอน การยาย  การดาํเนินการทางวินยั ตลอดจนการดําเนินการ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนตางๆ  มีการดําเนนิการที่ไมเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ  ทําใหสงผล
กระทบตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เกิดปญหาเกี่ยวกับความกาวหนา  ความมั่นคง  และสิทธิประโยชน 
ตลอดจนเกดิความลักล่ันกันระหวางพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินดวยกนัเอง  มีการรองทุกข  รองเรียน 
และฟองรองเปนจํานวนมาก  ทั้งนี้  ปญหาดังกลาวสวนใหญเกดิขึ้นเนือ่งจากพนกังานหรือขาราชการสวนทองถ่ิน 
ผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขาราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดั) ทีรั่บผิดชอบเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน ขาดความรู ความเขาใจ ในมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ  วิธีการ และเทคนิคตางๆ ในการบรหิารงานบุคคล
อยางแทจริง   สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (สํานกังาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) ในฐานะที่
เปนหนวยงานที่ปฏิบัติหนาทีเ่กี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน จะตองสรางองคความรู  ความพรอมใน
การปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนทักษะ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ใหแกพนักงานหรือ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ผูปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดั) ทีรั่บผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ใหเปนมืออาชีพดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน จึงไดจดัทําโครงการ
ฝกอบรมเพื่อเปน “มืออาชีพดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน” ขึ้น  
 
 
 
 



- 2 - 
 

2.  วัตถุประสงค 
 เพื่อใหพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ิน ผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวดั) ที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ที่เขารับการฝกอบรมมีองคความรู ความเขาใจ  
ในมาตรฐานทัว่ไป หลักเกณฑ  วิธีการ  เทคนิค และการแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เชน 
 2.1 การวางแผนอัตรากําลัง  การจัดโครงสราง  การกําหนดตําแหนง 
 2.2 การกําหนดขนาด อปท. การจัดตั้งสํานกั กอง และฝาย 
 2.3 การสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก 
 2.4 การบรรจุและแตงตั้ง  การเลื่อนระดับ 
 2.5 การโอน  การโอน(ยาย)  การยาย  การรับโอน 
 2.6 การเลื่อนขั้นเงินเดือน    หลักเกณฑเงนิตอบแทนพิเศษ(โบนัส) และสิทธิประโยชนตอบแทนอืน่    
 2.7 การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินในทศิทางใหม 
 2.8 การบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางประจําและพนกังานจาง 
 
 

3.  เนื้อหาวิชา แบงออกเปน  3  หมวด  ไดแก 
 3.1 หมวดความรูท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น 

• กฎหมายทีเ่กีย่วของกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

• รางกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ....... 

• ทิศทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินใหม 
 3.2 หมวดความรูท่ีจําเปนในฐานะมืออาชพีดานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น 

• การวางแผนอตัรากําลัง  การจัดโครงสราง  การกําหนดตาํแหนง 

• การกําหนดขนาด อปท. การจัดตั้งสํานัก กอง และฝาย 

• การสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก  การคดัเลือก 

• การบรรจุและแตงตั้ง  การเลือ่นระดับ 

• การโอน  การโอน(ยาย)  การยาย  การรับโอน 

• การเลื่อนขั้นเงนิเดือน    หลักเกณฑการจายเงินตอบแทนพเิศษ(โบนัส)  
       สวัสดิการและสิทธิประโยชนตอบแทนอื่น 

• การบริหารงานบุคคลของลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
 3.3 หมวดการประยุกตใชความรู 

• กรณีศึกษาการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินในเรื่องตางๆ 

• การวิเคราะหและการอภิปรายองคความรูจากการทํากรณศีึกษา 
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4.  รายละเอียดเนื้อหาวิชาในแตละหมวด 
 4.1 หมวดความรูท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น 

4.1.1 กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
  วัตถุประสงค    เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีองคความรูเกี่ยวกับ 

1) กฎหมายทีเ่กีย่วของกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เชน รัฐธรรมนูญ    
       พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พรบ.การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนตน 
2) ผลกระทบกับการดําเนนิการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินในกรณีตางๆ  
3) การดําเนนิการในกรณีตางๆ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ขอบเขต 
  -  หลักการ แนวคิด เจตนารมณ ตลอดจนวตัถุประสงคของกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับ 
      การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

- บทบาท และการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ 
   วิทยากร   จากสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
                   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  
 

  4.1.2  รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ....... 

   วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีองคความรูเกี่ยวกับ 
1) ความเปนมาและปญหาอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินทีผ่านมาจนถึง

ปจจุบัน 
2) รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ....... 

   ขอบเขต 
   -  ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ินทีผ่านมาจนถึง 
       ปจจุบัน 
   -  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. .......... 
   วิทยากร  จากสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
                   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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 4.2  หมวดความรูท่ีจําเปนในฐานะมืออาชพีดานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น 
  4.2.1  การวางแผนอัตรากําลงั  การจัดโครงสราง และการกําหนดตาํแหนง 
   วัตถุประสงค   เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีองคความรู และทักษะ เกีย่วกับ 

1) หลักปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด และความสําคัญของการวางแผนอัตรากาํลัง 
2) เหตุผล ความจาํเปนและหลักเกณฑการจัดโครงสรางการบริหารงานในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
3) หลักการและขัน้ตอนการวิเคราะหตําแหนงและการกําหนดตําแหนง 

   ขอบเขต 
- แนวคดิ และหลักเกณฑการจดัทําแผนอัตรากําลัง 
- ขั้นตอนการวางแผนอัตรากําลังและการวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั้งภายนอกและ

ภายใน 
- การจัดโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- หลักการและขั้นตอนการวิเคราะหตําแหนง และภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล 

 

   วิทยากร   จากสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
                    กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

  4.2.2  การกําหนดขนาด อปท. การจัดตั้งสาํนัก  กอง และฝาย 
   วัตถุประสงค   เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีองคความรู และทักษะ เกีย่วกับ 

1) หลักการและกระบวนการกําหนดขนาด อปท. การจัดตั้งสํานัก  กอง และฝาย 
2) การวิเคราะหปญหา ความจาํเปน ปริมาณงาน ความยุงยาก และความคุมคาในการ

กําหนดปรับขนาด อปท. และการจัดตั้งสํานก  กอง และฝายตางๆ 
3) การกําหนดตําแหนงในสํานกั  กอง หรือฝายที่จัดตั้งใหม 
4) การจัดทํารายงานการขอปรับขนาด อปท. และการจัดตั้งสาํนัก  กอง และฝายตางๆ 

   ขอบเขต 
- มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑการกําหนดขนาด อปท. 
- มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑการจดัตั้งสํานัก  กอง และฝาย 
- ขั้นตอนการขอปรับขนาด อปท. และการจดัตั้งสํานัก  กอง หรือฝาย 
- ปญหาและแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการปรับขนาด อปท. และการจัดตั้งสํานัก  

กอง และฝาย 
   วิทยากร    จากสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
                      กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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  4.2.3  การสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก 
   วัตถุประสงค   เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีองคความรู และทักษะ เกีย่วกับ 

1) วัตถุประสงคและกระบวนการ การดําเนินการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก และ
คัดเลือก 

2) การวิเคราะหปญหา ความจาํเปน ความคุมคาในการดําเนนิการสอบแขงขัน        
สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 

3) การจัดทําแผนการดําเนนิการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก และคัดเลือก 
4) เทคนิค  วิธีการแกไขปญหาเกี่ยวกับการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก และคัดเลือก 

   ขอบเขต 
- มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก และคดัเลือก 
- ขั้นตอนการดําเนินการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก และคดัเลือก 
- เทคนิควิธีการและเครื่องมือที่ใชในการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก และคัดเลือก 
- ปญหาและแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก และคัดเลือก 

   วิทยากร   จากสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
                    กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

4.2.4 การบรรจุและแตงตั้ง  การเลื่อนระดับ  
   วัตถุประสงค   เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีองคความรู และทักษะ เกีย่วกับ 

1) มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและเงื่อนไขการบรรจุและแตงตั้ง 
2) มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนระดับ 
3) ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกบัการบรรจุแตงตั้ง  และการเลื่อนระดับที่

ไมเปนไปตามมาตรฐานทั่วไป และหลักเกณฑ 
   ขอบเขต 

- หลักเกณฑและเงื่อนไขการบรรจุและแตงตั้งในกรณีตางๆ  
- หลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนระดับในระดับควบ , นอกระดับควบ  ตําแหนง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และตําแหนงบริหาร 
- ปญหาการบรรจุและแตงตั้งที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางแกไข 
- ปญหาการเลื่อนระดับที่ไมเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวทางแกไข 

 

   วิทยากร   จากสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
                    กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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  4.2.5  การโอน  การโอน (ยาย)  การยาย  การรับโอน 
 

   วัตถุประสงค   เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีองคความรู และทักษะ เกีย่วกับ 
1) มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการโอน  การโอน (ยาย) การยาย 

และการรับโอน 
2) ปญหาและขอจํากัดของการโอน  การโอน (ยาย)  การยาย และการรับโอนของ

พนักงานและขาราชการสวนทองถ่ิน และแนวทางแกไข 
    

   ขอบเขต 
- หลักเกณฑเงื่อนไข  วิธีการ  เทคนิคเกี่ยวกับการโอน  การโอน(ยาย) และการยายของ

พนักงานและขาราชการสวนทองถ่ิน 
- หลักเกณฑเงื่อนไข  วิธีการ  เทคนิคการรับโอนพนักงานและขาราชการสวนทองถ่ิน

อ่ืน  และการรบัโอนขาราชการตํารวจ  ทหาร และขาราชการประเภทอืน่ 
- ปญหาและขอจํากัดของการโอน  การโอน (ยาย) ตามเงื่อนไขของกฎหมายและแนว

ทางแกไขปญหา 
   วิทยากร   จากสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
                    กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
  4.2.6 การเลื่อนขั้นเงนิเดือน  หลักเกณฑการจายเงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส)          
     สวัสดิการและสิทธิประโยชนตอบแทนอื่น 
   วัตถุประสงค   เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีองคความรู และทักษะ เกีย่วกับ 

1) หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2) หลักเกณฑการจายเงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส) 
3) สวัสดิการและสิทธิประโยชนตอบแทนอืน่ 
4) เครื่องราชอิสริยาภรณ 

   ขอบเขต 
- หลักเกณฑเงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ ขอจํากดัของการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- หลักเกณฑเงื่อนไข ขั้นตอน  วิธีการ การจายเงินคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) 
- สวัสดิการเกีย่วกับคารักษาพยาบาล  คาเลาเรียนบุตร  คาเชาบาน ฯลฯ 
- การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

   วิทยากร   จากสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน 
                    กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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  4.2.7  การบริหารงานบคุคลของลูกจางประจําและพนักงานจาง 
   วัตถุประสงค   เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีองคความรู และทักษะ เกีย่วกับ 

1) มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑเกี่ยวกับลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
2) กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการในการบริหารงานบุคคลของลูกจางประจาํและพนกังานจาง 
3) ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลของลูกจางประจําและพนักงานจาง 

   ขอบเขต 
- มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑเกี่ยวกับลูกจางประจําและพนักงานจาง 
- กระบวนการ  ขั้นตอน การบริหารงานบุคคลของลูกจางประจําและพนักงานจาง 
- มติคณะกรรมการกลางและแนวทางในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับลูกจางประจํา 

และพนกังานจาง   
   วิทยากร  จากสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
                   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
  4.3  หมวดการประยุกตใชความรู 
   4.3.1  กรณีศึกษาการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่นในเรือ่งตางๆ  
   4.3.2  การวิเคราะหและการอภิปรายองคความรูจากการทํากรณีศึกษา 
   วัตถุประสงค   เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตองคความรู และทักษะที่ได
จากการฝกอบรม มาใชประกอบการพิจารณาแกไขปญหาหรือตอบปญหาการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่ได
จากการนําเสนอกรณีศกึษา หรือปญหาที่เคยเกิดขึน้จากการนําเสนอโดยวทิยากร หรือผูเขารับการอบรม  
   ขอบเขต 

1) กรณีศึกษา หรือปญหาที่ทางวิทยากรแตละวิชาไดนําเสนอ 
2) การนําเสนอและแลกเปลี่ยนปญหาที่เกิดขึน้จริงของผูเขารับการอบรม 

    วิทยากร   จากสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน 
                           กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

5.  ระยะเวลาการอบรม   รุนละ  2  วัน (วันเสาร และวันอาทิตย) ดังนี ้
 รุนที่ 1  วันที่  20 – 21 มิถุนายน 2552  ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนวิ  กรุงเทพฯ 
 รุนที่ 2  วันที่  4 - 5  กรกฎาคม 2552  ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนวิ  กรุงเทพฯ 
 รุนที่ 3  วันที่  18 - 19 กรกฎาคม 2552  ณ  สวนนงนุชพัทยาแอนดรีสอรท  จังหวดัชลบุรี 
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6.  คุณสมบัตขิองผูสมคัรเขารับการอบรม 
 6.1 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานสวนตําบล หรือพนักงานเมือง
พัทยา  ผูปฏิบัติงานที่เกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวน
ตําบล หรือเมืองพัทยา 
 6.2 สามารถเขารับการอบรมไดตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
 
 

7.  คาใชจาย  
 7.1 ผูสมัครชําระคาลงทะเบยีน จํานวน 2,500 บาท เพื่อใชจายเปนคาวทิยากร คูมือปฏิบัติงาน  เอกสาร
ตางๆ   และคาอาหาร  อาหารวาง  เครื่องดืม่  ตลอดจนคาเชาที่พักระหวางการฝกอบรม 
 7.2  คาเบี้ยเล้ียงและคาพาหนะในการเดินทางเพื่อเขารับการอบรมของผูเขารับการอบรมใหเบิกจาก
ตนสังกัด 
  

8.  ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง 
 8.1  ผลผลิต (Output) 
  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั  พนักงานเทศบาล  พนักงานสวนตําบล หรือพนักงาน
เมืองพัทยา จํานวนไมนอยกวา  150 คน/รุน  ผูปฏิบัติงานที่เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
จังหวดั  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล หรือเมืองพัทยา ไดรับการอบรมใหมีองคความรู และทักษะ เปนมือ
อาชีพดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
 8.2  ผลลัพธ (Outcome) 
  8.2.1 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานสวนตําบล หรือ
พนักงานเมืองพัทยา จํานวนไมนอยกวา  150 คน/รุน  ผูปฏิบัติงานที่เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล หรือเมืองพัทยา สามารถพัฒนาองคความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
  8.2.2 องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา  
มีบุคลากรที่เปนมืออาชีพดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ที่สามารถปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลไดอยางถูกตอง อันเปนการสรางขวัญ กําลังใจ ความมั่นคง และเชือ่มั่นใหแกพนกังานและ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ตลอดจนลูกจางประจําและพนกังานจาง ซ่ึงจะสงผลใหเปนพลังสนับสนุนใหการปฏิบัติ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
 

**************************************** 

 




