นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลหลักเมือง
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล

คานา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กาหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบ
ความสาเร็จ
เทศบาลตาบลหลักเมือง จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง
“การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือ HR Scorecard โดยดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จ 5 ด้าน ทีส่ านักงาน ก.พ. กาหนด ได้แก่
1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

สารบัญ
เรื่อง
๑. การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
2. การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรบุคคล

หน้า
1
3
4

๑. การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
เทศบาลตาบลหลักเมือง ได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ซึ่งกรอบมาตรฐานประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
หมายถึงการที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริการทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
1) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้อง และสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ
“กาลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการ
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลัง (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกาลังคน และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
3) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดึงดูดให้ ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจาเป็น
ต่อความคงอยู่ และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)
4) ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทางาน
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
หมายถึงกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ( HR Transactional
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่นการสรรหาคัดเลือก
การบรรจุ แต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลอื่นๆ มี ความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง
ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง
3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ้มค่า (Value for Money)
4) มีการนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
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หมายถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่ง จาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของ
ส่วนราชการ ( Retention)
2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงานโครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ
4) การมีร ะบบการบริห ารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่างและ
จัดลาดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับ
ความสาเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง
1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การดาเนินการด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน
2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ จะต้องกาหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
หมายถึงการที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงานและ
บรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็ มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการ
ใช้ชีวิตส่วนตัว
2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่ง อานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ ภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานและในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ทาให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดาเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่มากน้อยเพียงใด
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2. การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลหลักเมือง ได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขั้นตอน
การดาเนินงาน ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วยผู้บริหาร
เป็น หัว หน้ าคณะทางาน หั วหน้าส่ว นราชการระดับกองเป็นคณะทางานและหน่ว ยงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ โดยคณะทางานดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการระดมความ
คิดเห็นของผู้บริหารข้าราชการ พนักงานในส่วนต่างๆของเทศบาล เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ทาให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรของเทศบาล
3) จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว ได้ดาเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของเทศบาลตาบลหลักเมือง สามารถสรุปประเด็น สาคัญในการดาเนินการประเมินสถานภาพด้านการ
บริหารทรัพยากรของเทศบาล ได้ดังนี้
3.1 ผลสัมฤทธิ์ที่เทศบาลต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 - 3 ปี ข้างหน้า
3.1.1 กระบวนงาน
(1) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
(2) มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(3) มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสานัก/กอง สามารถประสานงานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
ตามผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง
3.1.2 บุคลากร
(1) บุคลากรมีจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการ
(2) มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ
(3) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
(4) จานวนบุคลากรมีจานวนความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3.1.3 ทรัพยากร
(1) มีอุปกรณ์ในการทางานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง
(2) นาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
(3) มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง
3.2 จุดแข็งของเทศบาล
(1) ผู้บริหารเห็นความสาคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
(2) บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
(3) บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในตาแหน่งและหน้าที่ของตน
(4) สภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
(5) มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง

-43.3 สิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลประสบผลสาเร็จ
(1) สร้างจิตสานึกให้ข้าราชการในทุกระดับ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
(2) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(3) การพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
(4) การกระจายอานาจการตัดสินใจไปสู่ระดับสานัก/กอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการทางาน
3.4 ความคาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(1) มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน
(2) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่าเสมอ
(3) ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร

3. การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลหลักเมือง ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. มีการวางแผนและบริหารกาลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และมีการบูรณาการ
ร่วมกัน
3. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
5. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
6. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
7. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

-5สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานบุคคล เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้าน HR และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ทางานแบบมีส่วนร่วม
ทางานเป็นทีม และมีการ
บูรณาการร่วมกัน

ตัวชี้วัด

1.พัฒนา/ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบ
บริหารราชการยุคใหม่
2.จัดประชุมเพื่อการรับฟัง
ความคิดเห็นของข้าราชการ
ในทุกระดับสม่าเสมอ
มีการวางแผนและบริหาร
1.ปรับปรุงโครงสร้างและ
กาลังคนสอดคล้องกับภารกิจ อัตรากาลังให้เหมาะสมกับ
และความจาเป็นของส่วนราช ภารกิจ
การ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2. จัดทาแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและ
1. ให้พนักงานนาหลัก
อานวยความสะดวกเพิ่มเติม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
มาใช้ในการทางานและใน
กฎหมาย
ชีวิตประจาวัน
2. จัดสภาพแวดล้อมการ
ทางาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจ
การทางาน

1.พัฒนา/ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบ
บริหารราชการยุคใหม่
2.จัดประชุมเพื่อการรับฟัง
ความคิดเห็นของข้าราชการ
ในทุกระดับสม่าเสมอ
1. จานวนครั้งในการปรับ
แผนอัตรากาลัง
2. ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน
1. จานวนสวัสดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย
กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ

4 มีระบบการบริหารผลงานเน้น 1. มีระบบการปะเมิน
เน้นประสิทธภาพ ประสิทธิผล ผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
และความคุ้มค่า
2. มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏฺบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม
3. ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการทางานและ
บริการ

1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคคลที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2
และ
กรก
3

ความ
ระยะเวลา
สอดคล้อง ดาเนินการ
กรอบ HR
5
25642566

1

25642566

5

25642566

3

25642566
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ที่
5

6
การ
เป็น

ความ
ระยะเวลา
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
สอดคล้อง ดาเนินการ
กรอบ HR
มีความโปร่งใสในทุก
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุก 1. มีการประกาศหลักเกณฑ์
4
2564กระบวนการของการบริหาร ระดับยึระบบคุณธรรมเป็น การตัดสินใจหรือการใช้
2566
ทรัพยากรบุคคล
แนวทางในการดาเนินงาน ดุลพินิจของผู้บริหาร
2.จัดทาโครงการส่งเริม
หน่วยงานในเรื่องการบริหาร
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ทรัพยากรบุคคล
พนักงาน
2. มีการจัดเก็บหลักฐาน
3. มีการเผยแพร่ข้อมูล
หรือรายงานเกีย่ วกับด้าน
ข่าวสารด้านการบริหารงาน การบริหารงานบุคคลไว้เพื่อ
บุคคลอย่างสม่าเสมอ
การตรวจสอบ
3. มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม
4. จานวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความโปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล
สนับสนุนให้ข้าราชการมีการ 1. มีการจัดอบรมหรือส่ง
1. ระดับความสาเร็จในการ
3
2564พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องมี บุคลากรเข้ารับการพัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้
2566
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ทักษะ อย่าง
2. จานวนองค์ความรู้ที่
ความรู้ และพัฒนาองค์กรให้ สม่าเสมอ
ได้รับการรวบรวม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. มีการเผยแพร่และ
3.ร้อยละของบุคลากรที่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ มีการจัดทาแผนพัฒนา
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ บุคลากร
3. มีการเก็บรวบรวม องค์
ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่
4. มีการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

7 มีการนาเทคโนยีสารสนเทศ
มาใช้ในกิจกรรมและกระบวน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อปรับปรุงการบริหารและ
การบริการ

1. มีการนาเทคโนโลโยและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาความรู้ด้าน
IT ของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ

1. จานวนกิจกรรมด้านการ
บริหารงานบุคคลที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริการ
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี

2

25642566

-7ผลที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับ
1. การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลหลักเมือง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพร้อมรับผิด และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
2. สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และเทศบาล
3. ผู้บริหารนามาเป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของ
เทศบาลเพื่อบรรลุภารกิจเป้าหมายที่วางไว้

……………………………………..

ประกาศเทศบาลตาบลหลักเมือง
เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2564 - 2580) รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลหลักเมือง เป็นไปด้วยควมเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 ววรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลตาบลหลักเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

28 ธันวาคม 2563

(นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง )
นายกเทศมนตรีตาบลหลักเมือง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
ที่ รบ 53601/
วันที่ 7 เมษายน 2564
เรื่อง การจัดทานโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

.

เรียน หัวหน้าฝ่ายอานวยการ/หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล
ต้นเรื่อง
ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจาปี พ.ศ. 2561 - 2563 และแผนฯ
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว
ข้อเท็จจริง
ด้วยการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น การงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่เป็นปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อเสนอ/พิจารณา
งานการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจาปี พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น เพื่อประกาศ
บนเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลหลักเมือง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหากเห็นชอบโปรดนาเสนอนายกเทศมนตรีลงนามในหนังสือที่แนบ
มาพร้อมนี้
(นางสาวเตือนตา โสดา)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

