ประกาศเทศบาลตาบลห้างฉัตร
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 รองรั บ ภารกิ จ ตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตาบลห้างฉัตร จึงกาหนด
นโยบายก าหนดนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของเทศบาลตาบลห้างฉัตร และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้
บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้
ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากาลัง
เป้าประสงค์
เพื่อวางแผน สนั บสนุ น และส่งเสริมให้ มีโ ครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลั งและ
การบริ ห ารอั ต ราก าลั ง ให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ ขององค์ ก รและเพี ย งพอ มี ค วามคล่ อ งตั ว ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และการกาหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
1. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร ระบบงาน และกรอบอั ต ราก าลั ง ให้ ส อดคล้ อ ง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลห้างฉัตร
2. จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมื อในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่ อนขั้น และปรั บ ตาแหน่ ง การประเมินผลการปฏิบัติง าน การวางแผนการพัฒ นาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน
3. จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลห้างฉัตร
4. จัดทาสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
5. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
6. จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
7. สรรหาบุคลากรเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดทาประกาศรับสมัครพนักงาน
จ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความเป็นคนดี

/ ด้านการพัฒนาบุคลากร

-2ด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์
เพื่อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี การพั ฒ นาอย่ างทั่ว ถึง และต่ อเนื่อ งโดยการเพิ่ มพูน ความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ และทักษะการทางานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสั ยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัตกิ ารภายใต้แผนปรับบทบาทและภารกิจ
เทศบาลตาบลห้างฉัตร
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามตาแหน่งงาน และสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ตาแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติง านทุก
ระดับ ตามสายอาชีพและตาแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม โดยนาระบบตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง และ
ประเมินผลขีดความสามารถ ต่างๆ Corporate
Competency และนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อ นาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
5. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการฝึกอบรม
6. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลตาบล
ห้างฉัตร มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร
7. พั ฒ นางานด้า นการจั ดการความรู้ เพื่อ สร้ างวัฒ นธรรมการเรีย นรู้ การถ่ ายทอดความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริ มและสนับ สนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการใช้งานระบบและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
4. จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับภายในเทศบาล บุคลากรร่วมกันเรียนรู้และถ่าย
โอนการเรียนรู้แก่กัน มีการแบ่งปันความรู้ ร่วมกันผลักดันให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
/ ด้านสวัสดิการ

-3ด้านสวัสดิการ
เป้าประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษา
คนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส
สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายกาหนด และสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทาคุณประโยชน์ให้องค์กร
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทั้งนี้ มอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ดาเนินการรายงานการดาเนินการ
ตามนโยบายการบริ ห ารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลห้ างฉัตร ประจาปี งบประมาณ 2564 - 2566
ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ทราบ จ านวน 2 ครั้ ง ครั้ ง ที่ 1 รอบ 6 เดื อ นแรกของปี ง บประมาณ และครั้ ง ที่ 2
รอบ 6 เดือนหลั งของปีงบประมาณ เพื่อเป็น ข้อมูล ในการพัฒ นาองค์กรด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลตาบลห้างฉัตรต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พันจ่าอากาศเอก
(ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลห้างฉัตร

