
 

 

 
 
 

 
 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 

 
 

 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวัดอุดรธาน ี
 



 

 

 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พุทธศักราช2546 รวมท้ังให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 

  เทศบาลต าบลบ้านตาด จึงได้จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 14 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านการปรับปรุง
โครงสร้างและบริหารอัตราก าลัง 2) ด้านการพัฒนา  3) ด้านการพัฒนาระบบ4) ด้านสวัสดิการ ๕) ด้านการ
บริหาร  ๖)  ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง  ๗)  ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความรู้  ๘)  ด้านภาระงาน  ๙)  ด้านระบบสารสนเทศ  ๑๐)  ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร  ๑๑)  ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๑๒)  ด้านการเงินและงบประมาณ๑๓)  นโยบายด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ๑๔)  นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม  รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
หลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึง  
 
 
 

                                                     (ลงชื่อ)         
               (นายสมัย  น้อยรามศูนย์) 

                                                 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
                                             วันท่ี  2  เดือน มกราคม พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ประกาศเจตนารมณ ์
 

 เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

  ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านตาด เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์กรท่ีดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาล มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นท่ี
ยอมรับของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกท้ัง
สร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้รวบรวมหลักการ นโยบาย
การปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลต าบลบ้านตาด น านโยบายการ
ก ากับดูแลองค์กรท่ีดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ี
ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับนี ้

 

  ท้ังนี้ เทศบาลต าบลบ้านตาด  จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานเป็นประจ า เพื่อให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  
 
 
 

                                                     (ลงชื่อ)         
               (นายสมัย  น้อยรามศูนย์) 

                                                 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
                                             วันท่ี  2  เดือน มกราคม พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หมวด 1 

ข้อมูลองค์การ 
 
 

 
เทศบาลต าบลบ้านตาดได้ก าหนดวิสัยทัศน์(Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้องถึงสภาพของท้องถิ่นในอนาคตรอบ
ด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ครอบครัวญาติมิตร  เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
ร่วมแรงพัฒนา  การศึกษาทันสมัย 
สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ เชิดชูระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี” 

ครอบครัวญาติมิตร   
- ส่งเสริมให้ครอบครัวอยู่อย่างญาติพ่ีน้อง  ช่วยเหลือ  เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  รักษาขนบธรรมเนียม

แบบไทยๆ  ไม่เอารัดเอาเปรียบ  สามารถพ่ึงพาอาศัย  มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
- ส่งเสริมอาชีพระดับครอบครัวและกลุ่ม  ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีและยั่งยืน  และส่งเสริม

เศรษฐกิจแบบพอเพียง  เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย  ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 
ร่วมแรงพัฒนา 
- มีการประสานความร่วมมือจากประชาชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด

แนวทางพัฒนา  อย่างเป็นระบบ  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผลประโยชน์ 
การศึกษาทันสมัย 
- ส่งเสริมการศึกษา  ทั้งระดับก่อนอนุบาล – ระดับอุดมศึกษา  โดยจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เข้ามา

ใช้ในระบบการเรียนการสอนในพ้ืนที่  ตลอดส่งเสริมอบรมศึกษา  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ 
- ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนด้านสุขภาพอนามัย  เอาใจใส่ตั้ งแต่ทารกในค รรภ์ – ผู้สู งอายุ  

ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการ  ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างและเจ้าหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือแพทย์ที่
ทันสมัยมาใช้ในสถานีอนามัย 

เชิดชูระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรโดยยึด 

-หลักนิติธรรม 
-หลักคุณธรรม 
-หลักความโปร่งใส 
-หลักการมีส่วนร่วม 
-หลักความคุ้มค่า 
 
 

วสัิยทัศน์ 
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พันธกิจที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 

พันธกิจที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถ
พ่ึงตนเองได้  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

พันธกิจที่  3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกิจที่  4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจที่  5  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจที่   6  การเ พ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่  7  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 

พันธกิจที่  8  การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
3. พัฒนาการผลิตและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันด้ วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 
4. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
5. ส่งเสริมสินค้า  OTOP  ด้านการตลาด 
6. พัฒนาระบบบริหารงานคลังให้ทันสมัย  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการโดยส่งเสริมการต่อยอดกลุ่มท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 

 
 

พนัธกจิ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4. เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
6. ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 
7. ส่งเสริมศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบ

สังคม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างชุมชน  หมู่บ้าน  ให้เข้มแข็งเพ่ือขจัดสิ้นยาเสพติด 
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน 
3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านบริการพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน 
กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางระบายน้ า  ร่องระบายน้ า 
2. ติดตั้ง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ไฟฟ้าสาธารณะ 
3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 
4. จัดหาน้ าสะอาด  น้ าอุปโภค-บริโภค 
5. ขยายเขต  ปรับปรุง  ก่อสร้างระบบประปา 
6. ขยายเขตไฟฟ้า 
7. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ศาลาประชาคมและท่ีพักผู้โดยสาร 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
2. ป้องกันและระงับโรคติดต่อในคนและสัตว์ 
3. การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน  ชุมชนและสถานที่ 
4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการท่องเที่ยว  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1.  การรักษาความสะอาดในหมู่บ้านชุมชน 
2. การจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน 
3. การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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4. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะ 
5. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐาน 
6. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
7. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2. ปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการบริการประชาชน 
3. การพัฒนา  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ 
5. การพัฒนารายได้ 
6. การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 

 
 
 
 

คนดี   : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

คนเก่ง   : มุ่งผลสัมฤทธ์ิของการท างาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และท างานเป็นทีม 
 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
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วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านตาดมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับ

ทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้ยึดหลักการท่ีส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

 
1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ท้ังนี้ เพื่อมิให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

 
3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ

ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

หมวด 2 
 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลบ้านตาดได้ก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วยนโยบายหลัก 14 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลักคือ 1) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและบริหารอัตราก าลัง 2) ด้านการพัฒนา  3) ด้านการพัฒนา
ระบบ4) ด้านสวัสดิการ ๕) ด้านการบริหาร  ๖)  ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง  ๗)  ด้านการ
สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้  ๘)  ด้านภาระงาน  ๙)  ด้านระบบสารสนเทศ  ๑๐)  ด้าน
การมีส่วนร่วมในการบริหาร  ๑๑)  ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๑๒)  ด้านการเงินและงบประมาณ 
๑๓)  นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ๑๔)  นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเชื่องโยง
กับผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลลุงเขว้า 
  2.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
  3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4.จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน 

ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมท้ังส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
  2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ เทศบาลต าบล
บ้านตาดลุงเขว้า 
  5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
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กลยุทธ์ 
  1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
  2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลต าบล
บ้านตาด 
  5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

เป้าประสงค์  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน
ของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงาน
ด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
 
 
 

เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิการ
ความปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ี 
 

นโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากร 

 

นโยบายด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

สารสนเทศ 

นโยบายด้านสวัสดิการ 
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กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
  1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  3.ยกย่องพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

1.กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
  2.มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ
ทิศทางท่ีวางไว้ 
  3.มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ 
  4.มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5.มีการติดตามและประเมนิผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีโครงสร้างส่วนราชการ
ภายใน เทศบาลต าบลบ้านตาดลุงเขว้า  ดังนี้ 
 
 
 
 

1.บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
 2.พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
 3.พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
 4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน โดยให้มีอัตราก าลังในแผน

อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)  ดังนี้ 
 
 

นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
 

นโยบายด้านการบริหาร 
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1.สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ

ความรู้ 
 2.ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรท่ีเอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 

 
3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 

ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.จัดท า “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการท่ี
จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ท่ีจะเกิดขึ้นภายในองค์กรมีท้ังหมด 7 ขั้นตอนคอื 
  1). การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไร
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ท่ีใคร 
  2). การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษา
ความรู้เก่าก าจัดความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว 
  3). การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  4). การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษา
เดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ ์
  5). การเข้าถึงความรู้เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวกเช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นต้น 
  6). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ท าได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดท าเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบทีมข้าม
สายงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัว
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น 
  7). การเรียนรู้ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์
ความรู้การน าความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคค์วามรู้ 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

  เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรท่ีต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจยัแวดล้อมภายในองค์กรท่ีจะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ 
  1). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตาม
และประเมินผล, ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 
  2). การสื่อสาร - เช่นกิจกรรมท่ีท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งท่ีองค์กรจะท า, ประโยชน์ท่ีจะเกิด
ขึ้นกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
  3). กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้ , ลักษณะขององค์กร 
(ขนาด, สถานท่ีตั้งฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 
  4). การเรียนรู ้- เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
  5). การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ , มีการน าผล
ของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น , มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลท่ี
ขั้นตอนไหนได้แก่วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Out come)  
  6). การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร , 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมท่ีท าในแต่ละ
ช่วงเวลา 

การจัดการความรู้ 
  มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงค าตอบว่าหัวใจของ KM อยู่ท่ีไหน
ได้โดยอาจกล่าวเป็นล าดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs) 
ของ McGregor ได้โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลท่ียอมรับท่ัวไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM 
Team)  
  1. Knowledge is Power :ความรู้คือพลัง 
  2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents 
but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) :ความส าเร็จของการถ่ายทอด
ความรู้ไม่ใช่อยู่ท่ีคอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่อยู่ท่ีการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน 
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  3. The great end of knowledge is not knowledge but action :จุดหมายปลายทาง
ส าคัญของความรู้มิใช่ท่ีตัวความรู้แต่อยู่ท่ีการน าไปปฏิบัติ 
  4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive :นิยามใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
 
 
 
  1.มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
  2.มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
  3.บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงาน
จะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุง ภาระงานประจ าทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าท่ี จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลลุงเขว้า แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวน
การปฏิบัติหน้าท่ีทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 
 
  
  1.ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
  2.ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางใน
การเชื่องโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 

3.ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตาม
แผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลลุงเขว้า งานการเจ้าหน้าท่ีต้องมี การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
 

  
 
  1.มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
  2.ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ร่วมกัน 

นโยบายด้านภาระงาน 
 

นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
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  3.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  4.ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพื่อให้บุคลากร
พัฒนา ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพ สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
 
 
 
  1.มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
  2.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  3.มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผล
มาเป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการเจ้าหน้าท่ี จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
 
 
 
  1.มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  2.มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจ าเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนท่ัวไปได้ทราบทุกเดือน 
  3.มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นระบบการบริหาร
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
  4.มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้
กองคลัง ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 
  
 
  1.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 
  2.จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บริหาร 

นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 

นโยบายด้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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3.ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี
น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
 
 

 
 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐาน ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถาน ซึ่งได้ประมวล ขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ 
ได้แก่ 
  1.พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  2.พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3.พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  4.พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านตาดจึง

ก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 
 
1)  เทศบาลต าบลบ้านตาดสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างท่ัวถึง 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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2) เทศบาลต าบลบ้านตาด จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า

บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น 
และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ
เทศบาลคนใด กระท าการใดท่ีขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

 
3)  เทศบาลต าบลบ้านตาด คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือ

สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลท่ี
ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าท่ี ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลฉบับนี้ 

 
4)  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 

 
5)  เทศบาลต าบลบ้านตาดจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 

 


