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ค าน า 

 การบริหารบุคลากรของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชาชน โดยบุคลากรในพ้ืนทึ่ ที่ต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งบาง
ภารกิจต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยคล่องตัว และเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร
ให้มีความรอบรู้ พร้อมที่จะสนองตอบต่อภารกิจในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบล 

 เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบล โดยค านึงถึงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
หวังว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสรรถนะบุคลากรขององค์กร เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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บทที่ 1 

ความเป็นมาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.ความเป็นมา 

 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาทั้ง
ในด้านนโยบายและการลงทุน ด้านการศึกษา ประกอบกับปริมาณก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังมีน้อยและ
มีแนวโน้มจะขาดแคลนมากยิ่งขึ้นไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)ได้ให้น้ าหนักแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)ของความส าคัญของการพัฒนาและการด ารงชีวิตตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสู่”สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” จึงเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญที่สุด โดยมีบทบาทเป็นทั้งผู้สร้างการพัฒนาและผู้
ได้รับผลจากการพัฒนา 

เพ่ือให้เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนามีการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรู้ในเทศบาลต าบลที่มีประสิทธิภาพ ที่จะท าให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าตามลักษณะงาน ต าแหน่งหน้าที่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับร้อง
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบล โดยจะต้องมีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและสมรรถณะ(Competency) ที่ต้องการ ของบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน รวมถึงจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือ เพ่ือการพัฒนาของบุคลากรที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดและมี
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

2.วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้เทศบาลจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

 2.เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการจัดเตรียมก าลังคน ทั้งทางด้านการศึกษาและ
การฝึกอบรมให้มีความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนครบถ้วนในปัจจุบันและอนาคต 

 3.เพ่ือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวทางแผนปฏิบัติการและจัดหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร 

 4.เพ่ือใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการประสานความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาบุคลากร 

การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของบุคลากรในเทศบาลฆ้องชัยพัฒนา 

ตัวแปรวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ภาพรวมองค์กร -อยู่ในเขตพ้ืนที่ส่งน้้ำของเขตชลประทำนเขื่อนล้ำ

ปำว และมีแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ประกอบด้วย 
แม่น้้ำ จ้ำนวน ๑     สำย  (แม่น้้ำชี) 
-ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกำรเกษตร เช่น
ท้ำนำ ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนและขำยเพ่ือเป็นรำยได้เสริม 
- พืชเศรษฐกิจของพ้ืนถิ่นข้ำวหอมมะลิ มีพ้ืนที่ท้ำ
กำรเกษตรทั้งหมด จ้ำนวน ๑๑,๓๘๐ ไร่  
-สำมำรถท้ำนำได้ปีละ ๒ ครั้ง 
 

-เทศบำลต้ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  มีภูมิ
ประเทศเป็นที่ดอนและที่รำบลุ่ม ส่วนใหญ่
เป็นที่รำบลุ่มแอ่งกระทะ น้้ำท่วมซ้้ำซำก   
 

คณะผู้บริหาร -ผู้บริหารมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่  
-สังคมเครือญาติประสานงานได้ง่าย  
-แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มีความเป็นกันเอง ประชาชน
เข้าถึงได้ง่าย 

-เป็นสังคมเครือญาติ ท าให้เกิดระบบ
อุปถัมภ์ เป็นการปิดโอกาสที่จะได้บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถที่มาจากการ
สอบแข่งขัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

สมาชิกเทศบาล -เป็นคนในพ้ืนที่ ประสานงานได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความสามัคคี รักหมู่คณะ 

ขาดการติดตามงาน มีภารกิจส่วนตัวมาก 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 

-มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ สามารถอุทิศเวลา
ให้งานราชการได้ มีความสามัคคี รักหมู่คณะรัก
ความก้าวหน้า ขยันขันแข็ง อ่อนน้อมถ่อมตน 
สามารถให้บริการประชาชนได้ดี มีความสามารถ
หลากหลาย 
-บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 
-บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
-องคก์รจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติราชการ 
-บุคลากรท างานเป็นทีมดี 
-บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 

-ภารกิจมาก ขาดความรู้เชิงวิชาการขาด
ความรู้เฉพาะต าแหน่ง จ านวนพนักงานไม่
สัมพันธ์กับลักษณะงาน 
-การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งยังมีการ
ใช้ระบบอุปถัมภ์ 
-บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม 
คุณธรรม ขาดจิตส านึกท่ีดีในการ
รับผิดชอบหน้าที่ 
-การด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานต่ า 
-การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ 
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ตัวแปรวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง 
-การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
-มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
-บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้
ปฏิบัติราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 

 

-บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณาการ 
-ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้
ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าใช้ผลส าเร็จของ
งานในการประเมินผล 
-ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุ
คลาการรักและผูกพันในการปฏิบัติ
ราชการ 
-บุคลากรขาดการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ 
-ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาน้อย 
-เทคโนโลยีสารสนเทศด้านก าลังคนยังถูก
น ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ 
-บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
-บุคลากรยังขาดความเข้าใจ วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
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บทที่ 4 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 

 “บุคลากรเทศบาลฆ้องชัยพัฒนา เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีค่านิยมสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็น
ผู้น า บริการเป็นเลิศ สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนภายในปี 2563” 

2.พันธกิจ(Missions) 

 1.จัดให้มีหรือส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับความรู้เฉพาะต าแหน่งและสายงานของตนเองอย่างเหมาะสม 

 2.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.น าความรู้ที่มีอยู่นอกองค์กรมาปรับใช้ภายในองค์กร 

 4.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ที่หลากหลายและทันสมัยพร้อมบริการอยู่เสมอ 

 5.จัดให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม พึงด ารงตนอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ 

3.จุดมุ่งหมายเพื่อการบริหารและการพัฒนา(Goals) 

 1.มุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 

 2.พัฒนาบุคลากรหีมีศักยภาพ และความช านาญในเรื่องเทคโนโลยี 

 3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีค่านิยมสร้างสรรค์ในเรื่องการบริการจัดการที่ดี 

 4.พัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 

 5.บริการประชาชนด้วยความอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ รัก
สามัคคีในหมู่คณะ 
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4.เป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาของส านักงานเทศบาลฆ้องชัยพัฒนามี 4 กลุ่มดังนี้ 

1.ผู้บริหารเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

2.สมาชิกสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

3.ข้าราชการ/พนักงานของเทศบาล 

4.พนักงานจ้างเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

 เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา มีเป้าหมายของการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 1.ผู้บริหารมีค่านิยมสร้างสรรค์ เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์การพัฒนาตามแนวทางการบริหารยุคใหม่ 

 2.บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 3.บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสมรรถท่ีเหมาะสม 

 4.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในระดับมากข้ึน ร้อยละ 80 
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บทที่5 

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

(พ.ศ.2564-2566) 

เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายขององค์กรไว้ รวม 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

นโยบายที ่1 พัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์สามารถสร้างวัฒนธรรมการท างาน
แบบใหม่และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีตอบสนองการบริหารงานแบบบูรณาการ 

แนวทางการพัฒนา 

1.ด าเนินการพัฒนาและฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น ายุคใหม่ที่มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์ 

2.ด าเนินการพัฒนานักบริหารเฉพาะทางให้มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหาร เฉพาะทางได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการเพื่อรองรับวัฒนธรรมใหม่
การท างานของข้าราชการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในส่วนราชการและยกระดับคุณภาพของข้าราชการให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานขององค์ความรู้ ควบคู่กับค่านิยมสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

1.ด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ โดยอาศัยโครงการตามรอยพระยุคลบาทเพ่ือ
ราชการใสสะอาดและประโยชน์สุขของประชาชน 

2.พัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยอาศัยการฝึกอบรมทางไกลประกอบกับการอบรมในห้องเรียนโดยการ
พัฒนาหลักสูตรและจัดท าการเรียนต้นแบบสนับสนุนให้ส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ 

3.พัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4.การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการโดยมุ่งเน้นที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกส่วนราชการ 
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นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการให้มีสมรรถนะตามบทบาทและภารกิจของส่วนราชการรองรับการ
บริหารงานแบบบรูณาการและนโยบายรัฐบาล 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจที่เป็นหน้าที่และ
ความสามารถเพ่ือสามารถปฏิบัติงานตามงานภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

 1.สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถของข้าราชการ 

 2.ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการเฉพาะทางและมีการประเมินติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายที่ 4.ส่งเสริมให้มีการประเมินบุคลาการเพื่อสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

 1.พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการและวิธีการประเมินข้าราชการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติการบริหารราชการแนวใหญ่ 

 2.พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์กระบวนการประเมินข้าราชการที่มีคุณภาพ 

นโยบายที่ 5 พัฒนาด้านการศึกษา 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 

 1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในรูบแบบต่างๆ 

 2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ศึกษาและใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร 

 3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้รับการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 4.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพตามโอกาสที่เหมาะสม 
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นโยบายที่ 6.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

แนวทางการพัฒนา 

 1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรไปสิทธิ์เลือกตั้ง 

 2.ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

 3.สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ บนพื้นฐานความถูกต้องและยุติธรรม 

 4.ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และฝ่ายการเมืองได้มีความรู้ความเข้าใจและน าหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร 
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บทที่ 6 

การน านโยบายการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเนื่องจากมี
กิจกรรมหรือมาตรการเป็นจ านวนมาก เพื่อให้แผนปฏิบัติการไปสู่ความส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือความ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาก าลังคน 

 การพัฒนาบุคลากร จ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องน าไปปฏิบัติจึง
จ าเป็นต้องมีการสร้างกฎ กติกาเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการดังนี้ 

 1.น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลไปบรรจุในแผนปฏิบัติการของแต่ละส่วนราชการภายใต้
การก ากับดูแลก ากับของนายกเทศมนตรี 

 2.จัดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีสนับสนุนทุนการศึกษาและฝึกอบรมสัมมนาในสัดส่วน
ที่เหมาะสม 

 3.ประสานหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องที่จะน ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรไปใช้บูรณาการร่วมกัน 

 4.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและสรุปรายงาน เสนอปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

เรื่อง ประกาศใช้นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

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

        เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งใน
ทุกด้าน เพ่ือสามารถบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นมิติหนึ่งที่จะขาดการ
พัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้  
  

       ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนามีการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึง อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3 ปี (25๖4 – 25๖6)  ของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

      ประกาศ   ณ    วันที่   ๑๐   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 25๖3 

 

 

                (นายปรีชา  ศรีจินดา) 

                                                         นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

 

 

 


