
 
 

 
   
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลธาตุทอง 
เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

********************** 

  เทศบาลบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจ 
ในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถบริการและตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการหลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกลส าคัญ 
ในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และถือเป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะท าให้ภารกิจ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลบาลต าบลธาตุทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงประกาศนโยบายและกลยุทธ์  
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   ๕   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

      
                                                                (นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม) 
                                                               นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
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ค าน า 
 

  ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน 
มิใช่เพียงรู้สึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถ  
ของประเทศ  ในการแข่งขันสู่ ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้ เท่าทันและรองรับ  
การเปลี่ยนแปลง ที่มีการเกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหารงานทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ
กับสภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน จ าเป็นต้อง
อาศัยการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
  เทศบาลบาลต าบลธาตุทอง จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น 
เพ่ือสร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูงเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาลและการบริการ
ประชาชน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 รวมถึงภารกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป 
 
 

งานบริหารงานบุคคล 
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

 
1.ความเป็นมา 
  เทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยกฐานะขึ้นมาจากองค์การบริหารส่วนต าบล  
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 เทศบาลต าบลธาตุทอง อยู่ห่างจากอ าเภอภูเขียว ประมาณ 25 กิโลเมตร ส านักงานเทศบาลต าบล 
ธาตุทอง  ตั้ ง อยู่ เ ลขที่  41 หมู่ที่  1 บ้ านธาตุ  ต าบลธาตุทอง  อ า เภอภู เขี ย ว  จั งหวั ดชั ยภู มิ  มี พ้ืนที่
ประมาณ 93.65 ตารางกิโลเมตร  

อาณาเขตของเทศบาลต าบลธาตุทอง    
ทิศเหนือ              ติดกับ ต าบลผักปัง และ ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้                  ติดกับ ต าบลหนองขาม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลหลุบคา อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูม ิ
ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอภูเขียว และต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ

เขตปกครองของเทศบาลต าบลธาตุทอง  
 เทศบาลต าบลธาตุทองมีฐานะเป็นนิติบุคคล  แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 1.  บ้านธาตุ หมู่ที่  1 
 2.  บ้านหนองคัน หมู่ที่  2 
 3.  บ้านหนองกุงใหม่  หมู่ที่  3 
 4.  บ้านฝายพญานาค หมู่ที่  4 
 5.  บ้านห้วยหอย   หมู่ที่  5 
 6.  บ้านตาดรินทอง   หมู่ที่  6 
 7.  บ้านหนองกุงศรี     หมู่ที่  7 
 8.  บ้านหนองบัวค า      หมู่ที่  8 
 9.  บ้านธาตุกลาง  หมู่ที่  9 
 10.  บ้านธาตุทอง              หมู่ที่  10 
 11.  บ้านห้วยหอยน้อย                 หมู่ที่  11 
 12.  บ้านตาดภูทอง                     หมู่ที่  12 
 13.  บ้านฝายพญานาคเหนือ          หมู่ที่  13 

ลักษณะภูมิประเทศ  
 ภูมิ ประ เทศของ เทศบาลต าบลธ าตุ ทอง   ส่ วน ใหญ่ เ ป็ น พ้ืนที่ ร าบและมี พ้ื นที่ บ า งส่ วน 
เป็นภูเขา ได้แก่ หมู่ที ่6 บ้านตาดรินทอง และบ้านตาดภูทอง หมู่ที ่12 

ลักษณะภูมิอากาศ  
 ภูมิอากาศทั่วไปของเทศบาลต าบลธาตุทอง มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น แบ่งลักษณะภูมิอากาศ
ออกเป็น 3 ฤด ูคือ 
                                1.  ฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมที่พัดจากทะเลจีนใต้ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37.5 องศาเซลเซียส 
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                                2.  ฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายน–เดือนกันยายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตามปกติแล้วฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  และตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมถึง 
เดือนกันยายน และในบางปีฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 
                                3.  ฤดูหนาวช่วงเดือนตุลาคม–เดือนมกราคม อากาศค่อนข้างหนาวเย็น เนื่องจาก
เขตพ้ืนที่ต าบลธาตุทอง มีภูเขาล้อมรอบ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเย็น 
ปกคลุมเทือกเขาภูแลนคา ภูหยวก 

ภารกิจหลัก 
 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

ภารกิจรอง 
 1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
 4. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริการ 
 

2. วิสัยทัศน์ 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

3. พันธกิจ 
 ๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพทุกคน มีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุก
ภาคส่วน ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใสเป็นธรรม 
 ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๔) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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4. การวิเคราะห์สถานการณ์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก 
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลธาตุทอง (ระดับตัวบุคลากร) 

 
จุดแข็ง S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาล และพ้ืนที่ใกล้เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย 25 - 45 ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียดรอบคอบ

ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้

ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ

เทศบาล 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า

หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 

โอกาส O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ

ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างาน

และเทศบาลในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่
เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความ

ยากของงาน 
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก 

ของ เทศบาลต าบลธาตุทอง (ระดับตัวองค์กร) 
 

จุดแข็ง S 
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างาน

และเทศบาลในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ

บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6 .ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทัศนะใหม่ๆ ที่ได้จาก

การศึกษาและการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงาน

มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก 

ของ เทศบาลต าบลธาตุทอง (ระดับตัวองค์กร) 
 

โอกาส O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลท าให้รู้
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4 บุคลากรการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/ปริญญาโท 
เพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท 
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 

จุดอ่อน W 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การด าเนินการ
ทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพี่น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้
ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของเทศบาล 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน
ประชากร และภารกิจ 

 
5. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลธาตุทอง 
  เทศบาลต าบลธาตุทอง ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข  
ขวัญก าลังใจดีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

5.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
เป้าประสงค์ 

  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่องโยงกับผลตอบแทน 
และการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานเทศบาลที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์ 
  1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  2) จัดท าสมรรถนะ และการน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขึ้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารผลตอบแทน 
  3) จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4) จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5) จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
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5.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 

  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ อย่างทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กรเพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคคลในองค์กร 
  1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  2) จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  3) จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  4) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในหารปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
  5) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
  6) พัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  

5.3 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ข้องมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนรวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณ เอกสารสามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และการใช้บริหารงาน  
ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
  1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลกร 
  3) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลกรให้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

5.4 ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณชีวิตที่ดีภาพ ความผาสุกและความพึงพอใจ 

ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดี คนเก่งเอาไว้กับองค์กร โดยการเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
  1) ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
  2) ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  3) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  4) ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และหาคุณประโยชน์ให้องค์กร 
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  5) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  6) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6. แผนปฏิบัติโครงการ/โครงการ 
  แผนปฏิบัติโครงการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงานเป็นรายปี 


