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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอดุรธาน ี

 
   กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการ  และกิจกรรมต่างๆ  
ด้านการบริหารงานบุคคล  และความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย  รวมถึงวิธีปฏิบัติต่างๆที่ควบคุมและก ากับการด าเนินการ
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร  โดยยึดหลักคุณธรรมในการด าเนินการ  ประกอบกับเป็น
การผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องมองบทบาทของตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาทและ
กระบวนทัศนใ์หม่  ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถและความเจริญที่มั่นคง  ยั่งยืน  ให้กับบุคลากรและองค์กร 

  เป้าหมายการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านตาดจึงก าหนดเป้าหมายของ
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1. มีระบบการบริหารงานบุคคล  ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  และสังคมท่ีดี 
  2. มีระบบการบริหารงานบุคคล  ที่มีความทันสมัย  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ในการบริหารงาน  
สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ  40  
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  3. มีระบบบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่  รองรับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการ
บริหารส่วนกลาง  และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2543  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล  เพ่ือตอบสนอง
นโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  เทศบาลต าบลบ้านตาดจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ และได้ก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

  1. นโยบายด้านวิเคราะห์อัตราก าลัง 
  เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลบ้านตาด
ต้องใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ  ในการวางแผนอัตราก าลัง  โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดน าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 

  2. นโยบายด้านการสรรหาและการคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  
เทศบาลต าบลบ้านตาดต้องประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด  และรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลส าหรับคัดเลือกพนักงานเทศบาล และให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร 
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โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ  คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน  ควบคู่ไปกับความเป็นคนดี  การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร  จะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่าง
โปร่งใส  และมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน  ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้
บุคลากรนั้นๆ  ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพและน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

  3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลต าบลบ้านตาดต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(KPL)จากเป้าหมายขององค์กรสู่
ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่างๆ เทศบาลน าระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

  4. นโยบายด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เทศบาลต าบลบ้านตาดต้องน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เช่นการสรรหาและเลือกสรร  พนักงาน
เทศบาล (การประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล  การรับสมัครพนักงานจ้าง)  ระบบกระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส์  
ระบบการจัดการข้อมูลความรู้  การประเมินขีดความสามารถ  และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ระบบบริหารสวัสดิการ
สังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อ  HIV)   ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์  
(EGP)  ระบบบันทึกบัญชี (E-Laas)  ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  (LHR)  นอกจากนั้นเทศบาลต าบลบ้านตาด  
ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ  นี้ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้องค์กร
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

  5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  
  เทศบาลต าบลบ้านตาดต้องมีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ  ตามความ
รับผิดชอบ  สอดคล้องกับความสามารถพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร  โดยมีการมีการประเมินผลและวิเคราะห์ค่างาน
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร  เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน  สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเป็นธรรม 

  6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
  เทศบาลต าบลบ้านตาดต้องให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  และพนักงานทุกระดับภายในองค์กร  รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ  2  ช่องทาง (Two Way  
Communication)  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ  แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง  น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ  เชิงสร้างสรรค์ของ
พนักงาน  และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และส่งเสริม
การท างานเป็นทีม(Team  Of  Professionals)  โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงาน
และการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ   
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  7. นโยบายด้านจริยธรรมและรักษาวินัย 
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน ทาง
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้
ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่ 
  1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบจากทกุภาคส่วน 
  3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก 
  4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  6. พึงประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวินัย ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาวินัย
และการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตัวชี้วัดการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลังคน 
รายการ ตัวช้ีวัด 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี 1.ใช้แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ของเทศบาลต าบลบ้านตาด  ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง  เพ่ือ
จัดท ากรอบอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการและน าไปสู่การก าหนด
จ านวน  ประเภทและระดับต าแหน่ง  เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
พิจารณา 
2.มีการติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงแผน  อัตราก าลัง  3  ปี  อย่างต่อเนื่องและ
น าไปสู่การ  ก าหนดต าแหน่ง/จ านวน  เพิ่มหรือลด  จ านวน/ต าแหน่งแต่ละกองส่วนเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เช่น  การปรับปรุงต าแหน่งส าหรับ
พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  การขอเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง,
ปรับเปลี่ยนแปลงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

  
2.นโยบายด้านการสรรหาและการคัดเลือก 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและการคัดเลือก 1.มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดก าหนด 
2.สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา  บรรจุ  และแต่งตั้งตาม
ระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ.อย่างชัดเจน 
3.มีแผนและสามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
4.มีแผนสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตราก าลัง 

3.นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
รายการ ตัวช้ีวัด 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผล  การปฏิบัติราชการเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการ /เลื่อนค่าตอบแทนของ 
พนักงานจ้าง 
2.KPL ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่งแต่ละกอง/
ส่วน  เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  เพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
3.ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของข้าราชการในแต่ละต าแหน่งและเป็นการส่งเสริมและเป็นแรงจูงใจพนักงาน
เทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันด้วยผลงาน 
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4.นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวช้ีวัด 
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ด้ ว ย  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
3.มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ  เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
4.มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล  ของข้าราชการ  
พนักงานจ้าง  พนักงานครู  ระบบ  HR  - โปรแกรมระบบ  E-Laas, E-office, E-Plan,    
E-GP, CCIS 

5.นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
รายการ ตัวช้ีวัด 

สวัสดิการและผลตอบแทน 1.พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  7)  พ.ศ.2548 
2.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขถึง  2549 
3.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขถึง  2549 
4.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  แก้ไขถึง  2559 
5.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ  ก.กลาง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าท า
ขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
6.ปฏิบัติตามประกาศ  ก.กลาง  เรื่อง  ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  พ.ศ.2558 
7.ปฏิบัติตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  ก าหนดเกี่ยวกับการ
ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว(ฉบับที่   2)  พ.ศ.2558 
8.ปฏิบัติตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพ่ิมส าหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อ
สุขภาพ  พ.ศ.2564 
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6.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันในองค์กร 
รายการ ตัวชี้วัด 

การสร้างความสัมพันธ์และ
ความผูกพันภายในองค์กร 

1.มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
2.จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการท างาน
ขององค์กร  เช่น  กิจกรรม  5  ส.  กิจกรรม  Big  Cleaning  Day, จิตอาสา เพ่ือให้
พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท ากิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน,  บทบาท
ภาระหน้าที่, สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจ 
3.ผู้บริหารให้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้
ให้ข้อเสนอและน าความคิดเห็นตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการ
ยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 
4.พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการทีเ่ทศบาลต าบลบ้านตาดจัดขึ้น และที่จัดรวมกับหน่วยงานอ่ืน
และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ  มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
5.ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับ
องค์กรตลอดจนผู้บริหารเป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม  คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
6.เทศบาลต าบลบ้านตาดมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การจัดกิจกรรมท าความสะอาดใน
ส านักงานเทศบาลและสถานที่ส าคัญประจ าต าบลบ้านตาด  การจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว  
การให้รางวัลพนักงานกิจกรรมปีใหม่เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน การท าบุญตัก
บาตร การจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต  เป็นต้น 

7.นโยบายด้านจริยธรรมและรักษาวินัย 
รายการ ตัวช้ีวัด 

นโยบายด้านจริยธรรมและ
รักษาวินัย 

  1.พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง ด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ใน
ศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
  2.พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย 
โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
  3.พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง ให้บริการด้วยความเสมอภาค
สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
  4.พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึด
ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง พัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
                    6.ไม่มีพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง ไม่มีเองร้องเรียนหรือถูก
ด าเนินการทางวินัยหรือถูกชี้มูลความผิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ขั้นตอนในการติดตามผลให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยตนเองพร้อมอธิบายการแนวทางการ
ปฏิบัติงานโดยสังเขป 
 2. ให้ผู้บังคบับัญชาเปิดโอกาสให้ซักถามและให้ค าปรึกษาได้ในกรณีท่ีเกิดข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 3. ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนที่ยังต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

  ประกาศไว้  ณ  วันที่  7  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

(นายชาตรี  สารีจันทร์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 

 


