ประกาศเทศบาลเมืองน่าน
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
----------------------------------------เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ดังนั้น เทศบาลเมืองน่าน จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริม
ให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดทำกรอบอัตรากำลัง และการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของเทศบาล มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในองค์กรรวมทั้งมีระบบการประเมิน ที่มีประสิ ทธิผลที่มีประสิทธิผ ลเชื่อมโยงกับผลตอบแทน และการกำหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานเทศบาลที่องค์กรคาดหวัง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างเทศบาล ระบบงาน และการกำหนดตำแหน่งให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของเทศบาลเมืองน่าน
1.2 จั ดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบอัตรากำลังที่รองรับต่อภารกิจของ
เทศบาลเมื อ งน่ าน ตลอดจนเพื่ อควบคุม ภาระค่ าใช้ จ่ายด้ านการบริห ารงานบุ ค คลไม่ ให้ เกิ น กว่าร้อ ยละ 40
ของงบประมาณรายจ่ ายประจำปี ตามมาตรา 35 แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
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2. นโยบายด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การสรรหาบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีนโยบายการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลัก
ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับการเป็นคนดี มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง งาน
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
2.1 ดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง การสรรหาตำแหน่งว่างทั้งสายงานผู้บริหารและ
สายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยดำเนินการตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด รวมถึงระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.2 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดำเนินการประกาศผ่านทาง
เวปไซต์ของเทศบาล ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และแจ้งประชาสัมพันธ์ไปหน่วยงาน/
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น โดยดำเนิ น การตามประกาศหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล
จังหวัดน่านกำหนด รวมถึงระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
/3. นโยบายบริหารและ.......

-23. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มี ร ะบบการจั ด การข้ อ มู ล ความรู้ แ ละการประเมิ น ขี ด ความสามารถ (Competency
Assessment) และการจั ดทำแผนพั ฒ นาบุคลากรของหน่ว ยงานในการวางแผนฝึ กอบรมการพั ฒ นาบุคลากร
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จั ด ทำและดำเนิ น การตามแผนพั ฒ นาบุค ลากรประจำปี ให้ ส อดคล้ อ งตามความ
จำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกส่วนราชการ
3.2 จั ด ทำเส้ น ทางการพั ฒ นาบุ ค ลากร (Training and Development Roadmap)
เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง
3.3 สร้างหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบ E-leaning เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ
3.4 นำระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงาน
พัฒนาบุคคล
3.5 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล
4. นโยบายด้านสวัสดิการ
มีระบบจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลั งใจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริม ความก้าวหน้าของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงาน ความจำเป็น และเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
4.1 ปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้ อมในการทำงาน เพื่ อความปลอดภั ยและอาชีว อนามั ยที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
4.2 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
5. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายด้านคุณธรรม
ความโปร่งใส โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตลอดจนการประเมินผลขีด
ความสามารถต่าง ๆ โดยนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การบรรลุพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ
การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของพนั กงานจ้างเป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกำหนด
5.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานจริงและเป็นธรรม
5.3 ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ และ
เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ของพนักงานเทศบาล ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
/6. นโยบายด้านการ......

-36. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยของบุคลากร เพื่อเป็นการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิช อบ โดยเน้น การส่งเสริมและป้องกันมากกว่าการลงโทษ เพื่อสร้างวัฒ นธรรมอันดีของ
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
6.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
โดยจัดทำเป็นคำสั่งการมอบหมายงานในหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน
6.2 ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ลผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ นั ย เป็ น ไปตาม
ประมวลจริ ย ธรรมของข้ า ราช การ และข้ อ บั ง คั บ เทศบาลเมื อ งน่ า นว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณ ข้ า ราชการ
หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตให้รายงานต่อผู้บริหารทราบโดยเร็ว
6.3 จั ดให้ มี โครงการด้านการส่ งเสริม คุ ณ ธรรมและจริยธรรม รวมถึงการให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับวินัยของบุคลากร
6.4 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ
จะยึดถือความรู้ ความสามารถ เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสุรพล เธียรสูตร)
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

