นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6)

เทศบาลตาบลพระซอง
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

สารบัญ
บทที่ ๑
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
บทที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทศบาล
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก

หน้าที่
๑
๑
๑
๓
๓

บทที่ ๓ นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
นโยบายด้านสวัสดิการ

๕
๕
๖
๖

บทที่ ๔ การติดตามนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖4- ๒๕๖6)

๗

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6)
-------------------------------------บทที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็น ทรัพ ยากรที่มีคุณ ค่าและจาเป็น อย่า งยิ่ง ในการบริห ารงานของทุก องค์ก ร
ถาขาดการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ จะส่งผลใหการท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าชา และเกิ ด
ความเสี ย หาต่ อ องค์ กร ดั งนั้ น องค์ กรจ าเป นต องจั ด ท านโยบายและแผนกลยุ ท ธ ์ก ารบร ิห ารทร ัพ ยากรบ ุค คล
เพ่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาใหปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในตาแหน่งนั้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ และใหบุคลากรในองค์กรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลพระซอง จึงไดจัดทานโยบายและกลยุทธ์ การ
บริห ารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) ขึ้น เพ่อเป็น การกาหนดใหพนั กงานเทศบาล พนั กงานครู
เทศบาล ลูกจางประจา และพนักงานจางทุกคนตองไดรับการพัฒนาทุก ตาแหน่ง โดยสอดคลองกับแผน อัตรากาลัง
สามปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) และแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพ่อเป็ น การพัฒ นาบุ คลากร และเพิ่มพูน ความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบั ติงาน ตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ เพ่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติราชการไดอย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
๒.๓ เพ่อใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๔ เพ่อเปนแนวทางในการด เนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเทศบาลตำบล
พระซอง
๒.๕ เพ่อดารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยู่คู่องค์กรต่อไป
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลพระซองระยะสั้น
ผูบริหาร
๓.๑.๑ พนักงานในเทศบาลตาบลพระซอง สามารถนานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติใหสาเรจ
ลุล่วง และ
๓.๑.๒ การบริหารงานของเทศบาลตาบลพระซอง เปนไปอย่างโปรงใส พนักงานมีคุณธรรม
จริยธรรม
๓.๑.๓ พนักงานเทศบาล เทศบาลตาบลพระซอง มีความรู และทักษะในการปฏิบัติงานเพ่อให
การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
/พนักงานเทศบาล...

๒
พนักงานเทศบาล
๓.๑.๔ เทศบาลตาบลพระซอง ให การสนั บ สนุ น พนั กงานเทศบาลสายงานผู บริห าร สายงาน
อานวยการ ทุกคนใหไดรับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างนอย ๑ หลักสูตร/โครงการ
๓.๑.๕ เทศบาลตาบลพระซอง ใหการสนับสนุนพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติทุกคนไดรับ
การพัฒนาในแต่ละปีอย่างนอย ๑ หลักสูตร/โครงการ
๓.๑.๖ เทศบาลตาบลพระซอง ใหการสนับสนุนลูกจางประจา/พนักงานจาง ใหไดรับการ พัฒนาในแต่
ละปีอย่างนอย ๑ หลักสูตร/โครงการ
๓.๑.๗ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ าง เทศบาลตาบลพระซอง มีความรู และความเขาใจ ในการ
ปฏิบัติหนาที่
๓.๑.๘ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง นาหลักธรรมาภิบ าล มาปฏิบัติใชในการบริห ารงาน บุคคล
อย่างโปร่งใส
ประชาชน
๓.๑.๙ สามารถใหบริการประชาชนอย่างรวดเรวและมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๑๐ ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
๓.๑.๑๑ เทศบาลตาบลพระซอง นาความขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับปรุงแกไขการ ใหบริการ
กับประชาชน
๓.๒ ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลพระซองในระยะยาว
ผู้บริหาร
๓.๒.๑ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้นที่
๓.๒.๒ สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในดานการบริหารจัดการ
พนักงานเทศบาล
๓.๒.๓ พนักงานเทศบาล และพนักงานจางมีความรูความชานาญในการใหบริการตามตาแหน่ง หนาที่และ
งานที่ปฏิบัติ
๓.๒.๔ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีความกาวหนาในสายงานและหนาที่ราชการ
๓.๒.๕ การปฏิบัติหนาที่โปร่งใส ถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ตรวจสอบได
๓.๓.๖ สามารถถ่ายทอดความรูต่อผูใตบังคับบัญชาและผูตองการคาชี้แนะต่าง ๆ
ประชาชน
๓.๒.๗ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน
๓.๒.๘ องค์กรสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพ้นที่ไดอย่างดียิ่ง
๓.๒.๙ องค์กรสามารถทางานตอบสนองความตองการของประชาชนได

/บทที่ 2...

บทที่ ๒
การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตาบลพระซอง
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลพระซอง
“เกษตรกรกาวหนา เศรษฐกิจรุ่งเรอง เมองน่าอยู่อย่างยั่งยน”
เป้าประสงค์ของเทศบาลตาบลพระซอง
“ผลผลิตเพิ่ม ส่งเสริมการคา พัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นาสังคมสู่อาเซียน”
พันธกิจของเทศบาลตาบลพระซอง
1. ส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ การผลิตสินคา การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร สรางอาชีพ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดหาแหล่งกระจายสินคาทางการเกษตร
2. การป้องกัน รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปองกันแกไขปัญหายา
เสพติด ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
3. สรางเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันโรคติดต่อ รักษาความสะอาด การกาจัดขยะ
รักษาแหล่งน้า รักษาสิ่งแวดลอม
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดานการเมอง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อานวยความสะดวกในการ
ใหบริการขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
5. ก่อสรางเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสรางสาธารณสถาน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก
๑. ปัจจัยภายใน
ด้าน
จุดแข็งในการพัฒนา
๑. ดานการบริหาร ๑.๑ การประสานงาน : มีความร่วมมอร่วมใจใน
การปฏิ บั ติ ง านเน่ อ งจากมี ค วามสามั ค คี กั น
ภายในองค์ ก รและทราบวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๑.๒ การมอบอานาจ : ตามศักยภาพภายใต
อานาจหนาที่ในขอบเขตของกฎหมาย
๑.๓ การกำกับดูแล : เป็นไปอย่างสม่าเสมอเพ่อ
ความเรียบรอย
๒. ดานระเบียบ
๒.๑ พนักงานส่วนทองถิ่นตามมาตรฐานกาหนด
กฎหมาย ขอบัญญัติ ตาแหน่ งมีความรูความสามารถในงานที่ปฏิบัติ
โดยตรง และงานอ่นที่เกี่ยวของพรอมให
คาปรึกษา แนะนา

จุดอ่อนในการพัฒนา
๑.๑ การแบ่งส่วนราชการ : ยังไม่ครอบคลุม
ภารกิจทั้งหมด
๑.๒ การวางแผน : ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การกาหนดแนวทางการพัฒนาในระดับต่า

๒.๑ การออกขอบัญญัติ : ประชาชนเขามา
มีส่วนร่วมนอย
๒.๒ การบังคับใช : ประชาชนยังรับทราบ
และเขาใจขอบังคับนอยมาก

/3.ดานบุคลากร...

4
ด้าน
๓.ดานบุคลากร

๔. ดานงบประมาณ

จุดแข็งในการพัฒนา
๓.๑ วินัย : วินัยและปฏิบัติตามระเบียบขอ
กฎหมาย
๓.๒ พฤติกรรม : ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีมี
ความน่าเช่อถอ
๓.๓ ความเจริ ญ ก าวหน า : เปิ ด โอกาสและ
สนับสนุนใหพนักงานเทศบาล พนักงานจา ศึกษา
ห าความ รู เพ่ อเพิ่ ม ความ ช าน าญ งาน การ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมใหสอบแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น
๔.๑ เงินอุดหนุน : ไดรับเงินอุดหนุนสมควรกับ
ศักยภาพของพ้นที่

๕. ดานระบบ
ฐานขอมูล

๕.๑ การจัดเกบขอมูล : มีการจัดเกบขอมูล
จปฐ.
๕.๒ การปรับขอมูล : มีการสารวจขอมูล
ปัจจุบันเสมอ
๕.๓ การมีส่วนร่วม : ชุมชนใหความร่วมมอใน
สารวจขอมูล
๖. ดานเคร่องมอ และ ๖.๑ จานวน : มีความเหมาะกับปริมาณงาน
อุปกรณ์ในการ
ทางาน

จุดอ่อนในการพัฒนา
๓.๑ คุ ณ ภาพของงาน : ปานกลาง ควรให
ความรูเพิ่มเติม
๓.๒ ทัศนคติ : ปานกลาง ควรใหความรู
เพิ่มเติม
๓.๓ อัตรากลัง : การสรรหาบุ คคลมาบรรจุ
แต่งตั้งในกรอบอัตรากาลังที่ว่างล่าชา ทาให
ขาดผู ปฏิ บั ติ ง านตามต าแหน่ ง และยั ง ไม่
เหมาะสมกับปริมาณของงานหรอภารกิจที่
ตองใหบริการ
๔.๑ การช าระภาษี : ประชาชนในพ้ น ที่ ยั ง
ขาดความรูต่นตัวในการร่วมรับผิดชอบเร่อง
ภาษีต่าง ๆ
๕.๑ คุณภาพของขอมูล : ขอมูลที่ไดรับเป็น
ขอมูลที่ยังปิด ยังใหความร่วมมอไม่เตมที่
ทาให ไดขอมูลคลาดเคล่อนจากความเป็น
จริง
๖.๑ เทคโนโลยีทันสมัย : มีการนามาใชแต่
บุคลากรยังขาดความรูในการใชใหเกิด
ประโยชน์สูงสุด

๒. ปัจจัยภายนอก
ด้าน
๑. ดานการเมอง

๒. ดานเศรษฐกิจ

จุดแข็งในการพัฒนา
๑.๑ ระดับความขัดแยง : เปิดโอกาสใหแต่ละ
ฝ่ายสามารถตรวจสอบการท างานของกันและ
กันโดยผ่านคณะทำงานที่เป็นส่อกลาง ส่งผลดี
ต่อประชาชนและทองถิ่น
๒.๑ เศรษฐกิจ : ประชาชนเริ่มต่นตัวในการใช
จ่ายอย่างประหยัดและยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง

จุดอ่อนในการพัฒนา
๑.๑ กลุ่มผลประโยชน์ : นักการเมองเป็น
นักธุรกิจที่มุ่งแสวงหากาไรจากการเขามา
ดารงตาแหน่งทางการเมอง
๒.๑ สาธารณภัย : เกิดน้าท่วมในฤดูฝน
และเกิดฝนแลงในช่วงกาลังจะเกิดผลผลิต
ทาใหเกษตรกรไดรับผลกระทบในการท า
เกษตร
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ด้าน
๓.ดานสังคม

๔. ดานนโยบาย
รัฐบาล
๕.ดานเทคโนโลยี

จุดแข็งในการพัฒนา
๓.๑ วัฒนธรรม : มีการฟื้นฟู สนับสนุน
วัฒนธรรม ประเพณี ในทองถิ่นมากขึ้น
๓.๒ การส่อสาร : มีความสะดวกรวดเรว

จุดอ่อนในการพัฒนา
๓.๑ สังคม : จะเริ่มเป็นสังคมเมองที่มีความ
เอ้ อ อาทร แบ่ งปั น ลดน อยลง และเห นแก่
ตัวมากขึ้นทาใหขาดการร่วมแรงร่วมใจ รวม
พลังกัน
๔.๑ การกาหนดนโยบาย : มีการริเริ่มนโยบาย ๔.๑ การปฏิบัติตามนโยบาย : เป็นนโยบาย
ใหม่ ๆ สามารถตอบสนองความตองการของ
ใหม่ซึ่ง บุคลากรยังขาดแนวทางในการ
ประชาชนได
ดาเนินงาน
๕.๑ การคิดคน : เทคโนโลยีราคาถูกลง เน่องจาก ๕.๑ บุคลากรยังใชเทคโนโลยีไม่คุมค่าใหเกิด
สามารถคิดคนและผลิตไดเองใน
ประโยชน์สูงสุด
ประเทศ
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บทที่ ๓
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
---------------------------------------------นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทศบาลตาบลพระซอง
บุคลากร ถอว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขัดเคล่อนการดาเนินภารกิจ ของ
องค์กร จึงไดกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้น สาหรับใชเป็นกรอบและแนวทางในการจัด ทา แผนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่อเพิ่มความคุมค่าของการใชทรัพยากรมนุษย์ ใหการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ เกิด
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได และใหผูปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญ และกาลังใจที่ดี มีความพึงพอใจ ใน
การปฏิบัติงาน และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ดานต่าง ๆ ดังนี้
๑. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลังและการ
บริหารอัตรากาลังใหมีความเหมาะสมกับภารกิจหลักภารกิจรองขององค์ก รและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคล่อนการดาเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เช่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและมีการกาหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึ่งประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากาลัง ใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลพระซอง ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
๒. จั ด ท าสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช เป็ น เคร่อ งม อในการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ งดานการ
สรรหา การเล่อนขั้นและปรับปรุงตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน
๓. มีเสนทางความกาวหนาของสายงานอาชีพ แต่ละตาแหน่ง
๔. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
๕. จัดทาแผนการสบทอดตาแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้ า ประสงค์ ส่ ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบ ทั่ ว ถึ ง และต่ อ เน่ อ ง โดยการเพิ่ ม พู น ความรู
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่อใหการขับเคล่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสาเรจตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
๑. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทบบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลพระซอง
๒. จัดทำแผนพัฒ นาบุคลากรตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและสายงานตามสมรรถนะ แผนการสบ ทอด
ตาแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
๓. พัฒ นาศักยภาพผูบริห าร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับ ผูปฏิบัติงานทุกระดับตาม สาย
อาชีพ และตาแหน่งงานอย่างชัดเจนต่อเน่อง
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๔. สิ่งเสริมให บุคลากรยึดมั่น ในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลตาบลพระซอง
พัฒนางานดานการจัดการความรู องค์ความรู เพ่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การถ่ายทอดความรู
การแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเน่อง
๓. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเรว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของ
งานปริมาณเอกสาร สามารถนาไปวิเคราะห์ เพ่อวางแผนการตัดสิน ใจในการปฏิบัติงาน และใชบริหารงานดาน
บุคลากรไดอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรใหสามารถลงขอมูลไดครบถวนและเป็นปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร
๓. เสริมสรางความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงานเพ่อ
รองรับการใชงานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพ่อรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต
๔. ด้านสวัสดิการ
เป้ า ประสงค์ เสริ ม สร างความมั่ น คง ขวั ญ ก าลั ง ใจ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ความผาสุ ก และพึ งพอใจให
ผูปฏิบัติงาน เพ่อรักษาคนดี ส่งเสริมคนเก่งไวกับองค์กร โดยการส่งเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงาน
และสมรรถนะในทุกโอกาส สรางช่องทางการส่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอนแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย กาหนด
และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพ่อสรางความสัมพันธ์อันดีระหว่างผูบริหารและพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๒. ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการท างานใหมีความปลอดภัย ต่อชีวิตทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี
๓. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทาคุณประโยชน์ใหองค์กร
๔. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
๕. ปรับปรุงช่องทางการส่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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บทที่ ๔
การติดตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)
-------------------------------------------------------เทศบาลตาบลพระซอง ไดกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงาน
บุคคล ประกอบดวย
๑. ปลัดเทศบาลตาบลพระซอง
เป็นประธานกรรมการ
๒. หัวหนาสานักปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
๓. ผูอานวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
๔. ผูอานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
๕. ผูอานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นกรรมการ
๖. ผูอานวยการกองวิชาการและแผนงาน
เป็นกรรมการ
๗. ผูอานวยการกองสวัสดิการสังคม
เป็นกรรมการ
๘. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยให มีห นาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒ นาพนัก งานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตาบล
พระซอง เป็ น ประจาทุ กปี และสรุป รายงานผลและขอเสนอแนะในการติด ตามประเมิน ผลให นายกเทศมนตรี
ตาบลพระซอง รับทราบเพ่อพิจารณา
-----------------------------------------------------------------

ประกาศเทศบาลตาบลพระซอง
เรื่อง นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6)
*************************************
ดวย เทศบาลตาบลพระซอง ไดจั ดทานโยบายและกลยุ ทธ์การบริห ารงานบุ คคล ๓ ปี ( พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ทั้งนี้คณะทางานการจัดทานโยบายและแผนกลยุทธ์ดานการบริหารงานบุคคล ใหความเหนชอบ
ในการประชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ดานการบริหารงานบุคคล เรียบรอยแลว
เทศบาลตาบลพระซอง จึงขอประชาสัมพันธ์ใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ทราบและถอ
ปฏิบัติร่วมกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นางสาวนฤมล เหลอบุญชู)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตาบลพระซอง

