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ค าน า 

 
ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ  บริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่  เพียงรู้ลึกใน
งานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดความ เปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีด ความสามารถของ ประเทศ ในการแข่งขันสู่
ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและ รองรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ กับสภาวะแวดล้อม ที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท าให้
บุคลากรมีความสุขในการท างาน จ าเป็นต้อง อาศัยการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลละอาย จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร บุคคลขึ้น เพ่ือสร้างระบบบริหาร
และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาล  และ การบริการประชาชน ตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผน และ ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป  
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเป็นมา  
          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี  32/1  หมู่ที่  3  ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง        
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ติดถนนสายจันดี – พิปูน  อ าเภอฉวาง 

 ห่างจากที่ว่าการอ าเภอฉวาง   12 กิโลเมตร 
 ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  65 กิโลเมตร 

       เนื้อที่     ประมาณ 111.18 ตารางกิโลเมตร  หรือ 55,112 ไร่ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ข้อมูลจ านวนครัวเรือนและประชากรแยกตามหมู่บ้าน 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1.  บ้านนาค้อ 202 249 251 500 
2.  บ้านมะปรางงาม 453 609 682 1,291 
3.  บ้านเศลาใต้ 328 524 506 1,030 
4.  บ้านกลาง 252 344 404 748 
5.  บ้านนาพลาย 189 277 278 555 
6.  บ้านปลายคลองเพรงใหม่ 125 160 180 340 
7.  บ้านโคกยาง 334 413 454 867 
8.  บ้านทอนวังปราง 301 451 473 924 
9.  บ้านปลายคลองเสลา 231 270 272 542 
10.  บ้านสวนอาย 367 504 527 1,031 
11.บ้านไสควนแจ้ง 161 262 242 504 
12.  บ้านปลายระแนะ 344 595 591 1,186 
13.  บ้านหนองใหญ่ 148 214 204 418 
14.  บ้านป่าสงวน 152 263 249 512 
15.  บ้านกลางพัฒนา 131 182 205 387 
16.  บ้านห้วยกิ่งทอง 120 178 176 354 
17.  บ้านป่าพาด 114 160 180 340 

รวม 3925 5,655 5,874 11,529 
ที่มา  :   ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอฉวาง ณ 1 พฤศจิกายน 2561 
 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 836       คน 867      คน อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 2743     คน 2707    คน อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 849       คน 616      คน อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 4220     คน 4428    คน ทั้งสิ้น 8648 คน 
 



 
จ านวนข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล 

- ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล  26   คน 
 -  ลูกจ้างประจ า  2  คน 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ  20  คน 
 - พนักงานจ้างทั่วไป  9  คน 
โดยมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การ บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒ ดังนี้ภารกิจหลัก  

ภารกิจหลัก  
1. การปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. ด้านการเมืองและการบริหาร  
6. ด้านส่งเสริมการศึกษา  
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
8. ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ภารกิจรอง  
1. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
2. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ  
4. การส่งเสริมการเกษตร รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้

องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และ นโยบาย
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
วิสัยทัศน์  

“พัฒนาชุมชน  ก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา แก้ปัญหาสังคม  ระดมความคิด  เศรษฐกิจก้าวหน้า  สู่การพัฒนาที่
นั่งยืน ” ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาต าบล อยู่ด้วยกัน 7 ด้าน 
ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน  
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 



 
เป้าประสงค์  

1. ประชาชนได้รับบริการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุข สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

 2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติดและ อบายมุข  
3. จ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาการครบทุกด้าน  

3.1 การป้องกันโรคและควบคุมโรค ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  
3.2 เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง  
3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  

4. สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง  
5. ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน  
6. ประชาชนอยู่ในเมืองและชุมชน ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย จากมลพิษ  
7. เทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
 

การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  
การวิเคราะห์บุคลากร  
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ วิเคราะห์แบบ

เดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพื่อให้การอ่าน ผลการวิเคราะห์
เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย  

จุดแข็ง (Strengths)  
๑. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน ต่อ

เหตุการณ์  
๒. มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี ปฏิบัติ  
๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔. มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
๕. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  
6. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน และ

กัน  
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
๓. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย  
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ และ

ขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ ปฏิบัติงาน  
๕. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 

โอกาส (Opportunities)  
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา เทศบาลดี  
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน  
๓. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต เทศบาล ท าให้รู้ สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี  
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท เพ่ิมข้ึน  
 
 



 
 
ภัยคุกคาม(Threats) 
๑. ระเบียบกฎหมายไม่ เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
๒. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตของประชาชน  
๓. มีความก้าวหน้าในวงแคบ  
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร  

จุดแข็ง (Strengths)  
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่  
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้  
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว  
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี  
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี  
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.ขาดความกระตือรือร้น  
๒.มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่  
๓.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ  
๔.พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงาน มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  
๕.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  
๖.ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้อ้างอิง และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน  

โอกาส (Opportunities)  
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน  
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน เทศบาลด้าน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศ  
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์ แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทางวินัย 

เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง  
๒.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ 

ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล  
๓.งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวนประชากร และภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 



นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  

ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร จึงได้
ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบ และ แนวทางในการจัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การ บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญ ก าลังใจดีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้  

1. การปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 

 เป้าประสงค์  
วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการ บริหารอัตราก าลัง

ให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ ด าเนินงานของทุกหน่วยงานใน
องค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน และการก าหนดสมรรถนะและ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้อง กับ วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ  
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง ด้านการสรรหา 

การเลื่อนข้ันและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ วางแผนการพัฒนา บุคลากร และการบริหาร
ผลตอบแทน  

3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร  

เป้าประสงค์  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูน ความรู้ความสามารถ ศักยภาพ 

และทักษะการท างาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ ตามสาย

อาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
5 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และอุทิศตน

เพ่ือองค์กร  
6. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

เป้าประสงค์  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการ ทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน ปริมาณเอกสาร 
สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ด้าน บุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการ

ใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนา ระบบในอนาคต  

4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ  

เป้าประสงค์  
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี 

คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะใน ทุกโอกาส สร้างช่อง
ทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย ก าหนด และ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เป็นธรรม เป็นที่

ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน  
2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร  
5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ  
แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอายให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงานเป็นรายปี  
 

     ธีระพงค์  พลวัฒน์ 
  (นายธีระพงค์  พลวัฒน์) 

              รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   
       
 

    ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 
(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 


