
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

  เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                     
(พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงก าหนด
นโยบายก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล                    
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้                
บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 

  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
  เป้าประสงค ์
  เพ่ือวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและ                
การบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน                  
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง                
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร                 
และการบริหารผลตอบแทน 
  3. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  4. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  5. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  6. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

7. สรรหาบุคลากรเชิงรุก  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท าประกาศรับสมัครพนักงาน
จ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล             
โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความเป็นคนดี  
 
 
 

/ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
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  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัตกิารภายใต้แผนปรับบทบาทและภารกิจ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน และสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม โดยน าระบบตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง และ
ประเมินผลขีดความสามารถ ต่างๆ Corporate  
Competency และน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือ น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  5. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
  6. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลต าบล             
ห้างฉัตร มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
  7. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้                
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เป้าประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ
รองรับการใช้งานระบบและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
  4. จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับภายในเทศบาล บุคลากรร่วมกันเรียนรู้และถ่าย
โอนการเรียนรู้แก่กัน มีการแบ่งปันความรู้ ร่วมกันผลักดันให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 

/ ด้านสวัสดิการ 
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  ด้านสวัสดิการ 
  เป้าประสงค ์
  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษา
คนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ทั้งนี้ มอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ด าเนินการรายงานการด าเนินการ                
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566               
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ จ านวน 2 ครั้ ง ครั้งที่  1 รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ และครั้งที่  2                       
รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรต่อไป  

ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 

พันจ่าอากาศเอก 
                            (ณัฐวุฒิ   สุวรรณรัตน์) 
                                 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่              
                                นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร 
 


