แ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
*********************************

เทศบาลเมืองทับ กวาง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรั พยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้ง บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. นโยบายด้านการวางแผนกำลังคน การบรรจุ แต่งตั้ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและ การบริหาร
อัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน การดำเนินงานของทุก
หน่วยงาน ในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการกำหนด สมรรถนะ
และลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
๑ . ทบทวนและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ กร ระบบงานและกรอบอั ต รากำลั ง ให้ ส อดคล้ องกั บ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลเมืองทับกวาง
๒. จั ด ทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้ เป็ น เครื ่ องมื อในการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล ทั้ ง
ด้ า นการสรรหา การเลื ่ อนขั ้ น เงิ น เดื อนและปรั บ ตำแหน่ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน การวางแผนการพั ฒ นา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน
3. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ ของงานและสมรรถนะหลัก
๔. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร
การดำเนินการ
๑. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๔๖4 – ๒๔๖6) และได้ทบทวนและปรับปรุง โครงสร้าง
องค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและ ภารกิจของ
เทศบาลเมืองทับกวาง (รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๔๖4 – ๒๔๖6)
๒. จัดทำคู่ม ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิ น
ผลการปฏิบัติการ)

๒. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร สร้างความก้าวหน้าและส่งเสริมจริยธรรม
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายรวมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ เทศบาลเมืองทับกวาง
๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กั บผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาล เมืองทับกวาง
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด ความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
การดำเนินการ
๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4 (รายละเอียดตามแผนพัฒนา
บุคลากร)
๒. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ

3. จัดทำนโยบายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเทศบาลเมืองทับกวาง

๓. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัตงิ านและใช้บริหารงานด้วยบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบตั ิงาน
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
การดำเนินการ
๑. กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่างๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
๓. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ

๔. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ สมรรถนะในทุกโอกาส
สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และ
สิ ่ ง แวดล้ อมในการทำงาน ตามความจำเป็ น และเหมาะสมเป็ น ไปตามที ่ กฎหมาย กำหนดและสนั บ สนุ น การดำเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๓. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย
๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร
๔. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การดำเนินการ
๑. จัดทำประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีอยู่เสมอ
๓. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางเว็ปไซด์ เทศบาลเมืองทับกวาง
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองทับกวาง

