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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) 

-------------------------------------- 
บทที่ ๑ 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร    

ถ  าขาดการบร ิหารงานทร ัพยากรบ ุคคลให  ม ีประส ิทธ ิภาพ จะส ่งผลให  การท างานไม ่ม ีประส ิทธ ิผล ล ่าช  า และเก ิ ด 
ความเสียหาต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรจ าเป  นต องจัดท านโยบายและแผนกลยุทธ ์การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล         
เพ  ่อพัฒนาบุคลากรให มีความรู   ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม   อันจะท าให ปฏิบัติหน าที่ราชการ
ในต าแหน่งนั้นได อย่างมีประสิทธิภาพ และให บุคลากรในองค์กรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลพระซอง จึงได จัดท านโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) ขึ้นเพ ่อเป็นการก าหนดให พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ างประจ า และพนักงานจ างทุกคนต องได รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง โดยสอดคล องกับแผน อัตราก าลัง
สามปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) และแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ ่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู  ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงาน ตาม

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
๒.๒ เพ ่อให บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึน 
๒.๓ เพ ่อให บุคลากรทุกคนได รับการพัฒนาด านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๔ เพ   ่อเป  นแนวทางในการด เน ินการจ ัดการพ ัฒนาและฝ ึกอบรมบ ุคลากรในเทศบาลตำบล 

พระซอง 
๒.๕ เพ ่อด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให อยู่คู่องค์กรต่อไป 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  ความคาดหว ังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลพระซองระยะส้ัน 
ผู บริหาร 
๓.๑.๑  พนักงานในเทศบาลต าบลพระซอง สามารถน านโยบายของผู  บร ิหารไปปฏ ิบ ัต ิให  ส าเร  จ 

ลุล่วง และ

จริยธรรม 

 
๓.๑.๒  การบร ิหารงานของเทศบาลต าบลพระซอง เป  นไปอย ่างโปรงใส พน ักงานม ีค ุณธรรม 

 
๓.๑.๓  พนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลพระซอง ม ีความรู  และท ักษะในการปฏ ิบ ัต ิงานเพ   ่อให  

การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

/พนักงานเทศบาล... 



๒ 
 พนักงานเทศบาล 
๓.๑.๔  เทศบาลต าบลพระซอง ให การสนับสนุนพนักงานเทศบาลสายงานผู บริหาร สายงาน 

อ านวยการ ทุกคนให ได รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน อย ๑ หลักสูตร/โครงการ 
๓.๑.๕ เทศบาลต าบลพระซอง ให การสนับสนุนพนักงานเทศบาลสายงานผู ปฏิบัติทุกคนได รับ 

การพัฒนาในแต่ละปีอย่างน อย ๑ หลักสูตร/โครงการ 
๓.๑.๖ เทศบาลต าบลพระซอง ให การสนับสนุนลูกจ างประจ า/พนักงานจ าง ให ได รับการ พัฒนาในแต่

ละปีอย่างน อย ๑ หลักสูตร/โครงการ 
๓.๑.๗  พน ักงานเทศบาล และพน ักงานจ  าง เทศบาลต าบลพระซอง ม ีความรู  และความเข  าใจ ในการ

ปฏิบัติหน าที่ 
๓.๑.๘ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ าง น าหล ักธรรมาภ ิบาล มาปฏ ิบ ัต ิใช  ในการบร ิหารงาน บุคคล

อย่างโปร่งใส 
 ประชาชน 
๓.๑.๙ สามารถให บริการประชาชนอย่างรวดเร วและมีประสิทธิภาพ 
๓.๑.๑๐ ประชาชนพึงพอใจในการให บริการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ าง 
๓.๑.๑๑ เทศบาลต าบลพระซอง น าความข อเสนอแนะของประชาชนมาปรับปรุงแก ไขการ ให บริการ

กับประชาชน 
๓.๒  ความคาดหว ังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลพระซองในระยะยาว 
 ผู้บริหาร 
๓.๒.๑ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ ่อตอบสนองความต องการของประชาชนในพ ้นที่ 
๓.๒.๒ สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด านการบริหารจัดการ 
 พนักงานเทศบาล 
๓.๒.๓ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ างมีความรู ความช านาญในการให บริการตามต าแหน่ง หน าที่และ

งานที่ปฏิบัติ 
๓.๒.๔ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ าง มีความก าวหน าในสายงานและหน าที่ราชการ 
๓.๒.๕ การปฏิบัติหน าที่โปร่งใส ถูกต องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ตรวจสอบได  
๓.๓.๖ สามารถถ่ายทอดความรู ต่อผู ใต บังคับบัญชาและผู ต องการค าชี้แนะต่าง ๆ 
 ประชาชน 
๓.๒.๗ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
๓.๒.๘ องค์กรสามารถเป็นที ่พ ึ่งของประชาชนในพ ้นท ี ่ได  อย่างดียิ่ง 
๓.๒.๙ องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต องการของประชาชนได  

 
 

 
/บทที่ 2... 



บทที่ ๒  

การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลพระซอง 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลพระซอง 

“เกษตรกรก าวหน า เศรษฐกิจรุ่งเร อง เม องน่าอยู่อย่างยั่งย น” 
เป้าประสงค์ของเทศบาลต าบลพระซอง 

“ผลผล ิตเพ ิ่ม ส่งเสริมการค า พ ัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศ ิลปวัฒนธรรม น าส ังคมสู่อาเซียน” 
พันธกิจของเทศบาลต าบลพระซอง 

1. ส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ การผลิตสินค า การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร สร างอาชีพ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดหาแหล่งกระจายสินค าทางการเกษตร 

2. การป้องกัน รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปองกันแก ไขปัญหายา 
เสพติด ส่งเสริมการก ีฬาและนันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

3. สร างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันโรคติดต่อ รักษาความสะอาด การก าจัดขยะ 
รักษาแหล่งน้ า รักษาสิ่งแวดล อม 

4. ส่งเสริมการม ีส่วนร่วมด านการเม อง การปกครองระบอบประชาธ ิปไตย อ านวยความสะดวกในการ 
ให บริการขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่น 

5. ก่อสร างเส นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร างสาธารณสถาน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก 
๑. ปัจจัยภายใน 
ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 

๑. ด านการบริหาร ๑.๑ การประสานงาน : มีความร่วมม อร่วมใจใน 
การปฏิบัติงานเน ่องจากมีความสามัคคีกัน 
ภายในองค์กรและทราบวัตถุประสงค์ในการ 
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
๑.๒ การมอบอ านาจ : ตามศักยภาพภายใต  
อ านาจหน าที่ในขอบเขตของกฎหมาย 
๑.๓ การกำกับดูแล : เป็นไปอย่างสม่ าเสมอเพ ่อ 
ความเรียบร อย 

๑.๑ การแบ่งส่วนราชการ : ยังไม่ครอบคลุม 
ภารกิจทั้งหมด 
๑.๒ การวางแผน : ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การก าหนดแนวทางการพัฒนาในระดับต่ า 

๒. ด านระเบียบ 
กฎหมาย ข อบัญญัติ 

๒.๑ พนักงานส่วนท องถิ่นตามมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่งมีความรู ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ 
โดยตรง และงานอ ่นที่เก่ียวข องพร อมให  
ค าปรึกษา แนะน า 

๒.๑ การออกข อบัญญัติ : ประชาชนเข ามา 
มีส่วนร่วมน อย 
๒.๒ การบังคับใช  : ประชาชนยังรับทราบ 
และเข าใจข อบังคับน อยมาก 

 
 
 

/3.ด านบุคลากร... 



4 
 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
๓.ด านบุคลากร ๓.๑ วินัย : วินัยและปฏิบัติตามระเบียบข อ 

กฎหมาย 
๓.๒ พฤติกรรม : ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีมี 
ความน่าเช ่อถ อ 
๓ .๓ ความเจริญก าวหน า : เปิดโอกาสและ 
สนับสนุนให พนักงานเทศบาล พนักงานจ า ศึกษา
ห าความรู เพ ่ อ เพ่ิ ม ความช าน าญ งานการ 
ปฏิบัติงานและส่งเสริมให สอบแข่งขันในระดับที่ 
สูงขึ้น 

๓.๑ คุณภาพของงาน : ปานกลาง ควรให  
ความรู เพิ่มเติม 
๓.๒ ทัศนคติ : ปานกลาง ควรให ความรู  
เพ่ิมเติม 
๓.๓ อัตรากลัง : การสรรหาบุคคลมาบรรจุ 
แต่งตั้งในกรอบอัตราก าลังที่ว่างล่าช า ท าให  
ขาดผู ปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และยังไม่ 
เหมาะสมกับปริมาณของงานหร อภารกิจที่ 
ต องให บริการ 

๔. ด านงบประมาณ ๔.๑ เงินอุดหนุน : ได รับเงินอุดหนุนสมควรกับ 
ศักยภาพของพ ้นที่ 

๔.๑ การช าระภาษี : ประชาชนในพ ้นที่ยัง 
ขาดความรู ต ่นตัวในการร่วมรับผิดชอบเร ่อง 
ภาษีต่าง ๆ 

๕. ด านระบบ 
ฐานข อมูล 

๕.๑ การจัดเก บข อมูล : มีการจัดเก บข อมูล 
จปฐ. 
๕.๒ การปรับข อมูล : มีการส ารวจข อมูล 
ปัจจุบันเสมอ 
๕.๓ การมีส่วนร่วม : ชุมชนให ความร่วมม อใน 
ส ารวจข อมูล 

๕.๑ คุณภาพของข อมูล : ข อมูลที่ได รับเป็น 
ข อมูลที่ยังปิด  ยังให ความร่วมม อไม่เต มที่ 
ท าให ได ข อมูลคลาดเคล ่อนจากความเป็น 
จริง 

๖. ด านเคร ่องม อ และ
อุปกรณ์ในการ 
ท างาน 

๖.๑ จ านวน : มีความเหมาะกับปริมาณงาน ๖.๑ เทคโนโลยีทันสมัย : มีการน ามาใช แต่ 
บุคลากรยังขาดความรู ในการใช ให เกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

 
๒. ปัจจัยภายนอก 

 
 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
๑. ด านการเม อง ๑.๑ ระดับความขัดแย ง : เปิดโอกาสให แต่ละ 

ฝ่ายสามารถตรวจสอบการท างานของกันและ 
กันโดยผ่านคณะทำงานที่เป็นส ่อกลาง ส่งผลดี 
ต่อประชาชนและท องถิ่น 

๑.๑ กลุ่มผลประโยชน์ : นักการเม องเป็น 
นักธุรกิจที่มุ่งแสวงหาก าไรจากการเข ามา 
ด ารงต าแหน่งทางการเม อง 

๒. ด านเศรษฐกิจ ๒.๑ เศรษฐกิจ : ประชาชนเริ่มต ่นตัวในการใช  
จ่ายอย่างประหยัดและยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.๑ สาธารณภัย : เกิดน้ าท่วมในฤดูฝน 
และเกิดฝนแล งในช่วงก าลังจะเกิดผลผลิต 
ท าให เกษตรกรได รับผลกระทบในการท า 
เกษตร 

 
 
 

/3.ด านสังคม... 
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ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
๓.ด านสังคม ๓.๑ วัฒนธรรม : มีการฟ้ืนฟู สนับสนุน 

วัฒนธรรม ประเพณี ในท องถิ่นมากขึ้น 
๓.๒ การส ่อสาร : มีความสะดวกรวดเร ว 

๓.๑ สังคม : จะเริ่มเป็นสังคมเม องที่มีความ 
เอ ้ออาทร แบ่งปัน ลดน อยลง และเห นแก่ 
ตัวมากขึ้นท าให ขาดการร่วมแรงร่วมใจ รวม 
พลังกัน 

๔. ด านนโยบาย 
รัฐบาล 

๔.๑ การก าหนดนโยบาย : มีการริเริ่มนโยบาย 
ใหม่ ๆ สามารถตอบสนองความต องการของ 
ประชาชนได  

๔.๑ การปฏิบัติตามนโยบาย : เป็นนโยบาย 
ใหม่ซึ่ง บุคลากรยังขาดแนวทางในการ 
ด าเนินงาน 

๕.ด านเทคโนโลยี ๕.๑ การคิดค น : เทคโนโลยีราคาถูกลง เน ่องจาก
สามารถคิดค นและผลิตได เองใน 
ประเทศ 

๕.๑ บุคลากรยังใช เทคโนโลยีไม่คุ มค่าให เกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่ 3 ... 



บทที่ ๓  

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
---------------------------------------------- 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทศบาลต าบลพระซอง 
บุคลากร ถ อว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขัดเคล ่อนการด าเนินภารกิจ ของ

องค์กร จึงได ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้น ส าหรับใช เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท า แผนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ ่อเพ่ิมความคุ มค่าของการใช ทรัพยากรมนุษย์ ให การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เกิด
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได  และให ผู ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญ และก าลังใจที่ดี  มีความพึงพอใจ ใน
การปฏิบัติงาน และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ด านต่าง ๆ ดังนี ้

๑. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให มีโครงสร าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการ 

บริหารอัตราก าลังให มีความเหมาะสมกับภารกิจหลักภารกิจรองขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ 
ขับเคล ่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เช ่อมโยงกับ 
ผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
๑.  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให สอดคล องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลพระซอง ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
๒.  จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช เป็นเคร ่องม อในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ทั้งด านการ       

สรรหา การเล ่อนขั้นและปรับปรุงต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา 
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

๓. มีเส นทางความก าวหน าของสายงานอาชีพ แต่ละต าแหน่ง 
๔. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
๕. จัดท าแผนการส บทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์  ส่งเสริมให มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ทั่วถึง และต่อเน ่อง โดยการเพิ่มพูนความรู  

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร เพ ่อให การขับเคล ่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ 
ผลส าเร จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ ์
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให สอดคล องกับทบบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลพระซอง 
๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและสายงานตามสมรรถนะ แผนการส บ ทอด

ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
๓.  พัฒนาศักยภาพผู บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให กับผู ปฏิบัติงานทุกระดับตาม สาย

อาชีพ และต าแหน่งงานอย่างชัดเจนต่อเน ่อง 
/4.ส่งเสริมให บุคลากร... 
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๔.  สิ่งเสริมให บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลต าบลพระซอง 

พัฒนางานด านการจัดการความรู  องค์ความรู  เพ ่อสร างวัฒนธรรมการเรียนรู  การถ่ายทอดความรู  
การแลกเปลี่ยนความรู  และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเน ่อง 

๓. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์     ส่งเสริมและสนับสนุนให มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ ่อให ได ข อมูลที่ถูกต อง ครบถ วน รวดเร ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของ 
งานปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ ่อวางแผนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  และใช บริหารงานด าน 
บุคลากรได อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์
๑. พัฒนาระบบฐานข อมูลบุคลากรให สามารถลงข อมูลได ครบถ วนและเป็นปัจจุบัน 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด านการบริหารจัดการบุคลากร 
๓.  เสริมสร างความรู เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด านการบริหารจัดการบุคลากรให ผู ปฏิบัติงานเพ ่อ 

รองรับการใช งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพ ่อรองรับการพัฒนาระบบใน 
อนาคต 

๔. ด้านสวัสดิการ 
เป้าประสงค์    เสริมสร างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให  

ผู ปฏิบัติงาน เพ ่อรักษาคนดี ส่งเสริมคนเก่งไว กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก าวหน าของผู ปฏิบัติงานที่มีผลงาน 
และสมรรถนะในทุกโอกาส สร างช่องทางการส ่อสาร ให สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอนแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย ก าหนด 
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ ่อสร างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ ์
๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๒. ปรับปรุงสภาพแวดล อมในการท างานให มีความปลอดภัย ต่อชีวิตทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี 
๓. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให องค์กร 
๔. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
๕. ปรับปรุงช่องทางการส ่อสารด านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 

/บทที่ 4... 



บทที่ ๔ 
การติดตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) 

-------------------------------------------------------- 

 
เทศบาลต าบลพระซอง ได ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงาน 

บุคคล ประกอบด วย 
๑. ปลัดเทศบาลต าบลพระซอง เป็นประธานกรรมการ 
๒. หัวหน าส านักปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ 
๓. ผู อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 
๔. ผู อ านวยการกองช่าง เป็นกรรมการ 
๕. ผู อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม เป็นกรรมการ 
๖. ผู อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นกรรมการ 
๗. ผู อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการ 
๘. เจ าหน าที่ผู รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
โดยให มีหน าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  และบุคลากรของเทศบาลต าบล   

พระซอง เป็นประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให นายกเทศมนตรี         
ต าบลพระซอง รับทราบเพ ่อพิจารณา 

 
----------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศเทศบาลต าบลพระซอง 
เรื่อง นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ๓ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) 

************************************* 
ด วย เทศบาลต าบลพระซอง  ได จัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล   ๓  ปี                

( พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 )  ทั้งนี้คณะท างานการจัดท านโยบายและแผนกลยุทธ์ด านการบริหารงานบุคคล ให ความ
เห นชอบในการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด านการบริหารงานบุคคล เรียบร อยแล ว 

 

 
ปฏิบัติร่วมก ัน 

เทศบาลต าบลพระซอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให พนักงานเทศบาล พนักงานจ าง ทราบและถ อ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 4  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 (นางสาวนฤมล เหล อบุญชู) 
   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน าที่ 

  นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง 


