นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ.2563 – 2565)

เทศบาลตำบลเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และ
กิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ ที่ควบคุมและกำกับการดำเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม
เข้ามาสู่ องค์ ก รโดยยึด หลั ก ของคุณ ธรรมในการดำเนินการ ประกอบกั บ เป็นการผลัก ดันให้
ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบัติงานต้องมองบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท
และกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะต้องเสริมสร้างคุณ ค่าของ ความสามารถ ความสัมฤทธิผล และ
ความเจริญมั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และหลั กการกระจายอำนาจให้แก่ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนด
เป้าหมายของการพัฒนา ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลที่มี ความเป็นอิสระ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหาร
และจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่รองรับ ภารกิ จ ที่ได้รับ การถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรและระบบ
บริหารงานบุคคลเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

1.นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มี
การใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจ
การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการบริหารและพัฒ นาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้าง
องค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุ คคลให้เกิดประโยชน์
สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร ต่อไป
2.นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุ ค ลากรเชิ งรุ ก เป็ น สิ่ งที่ อ งค์ ก รให้ ค วามสำคั ญ อย่ างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ได้
บุ ค ลากรที่ มีคุ ณ ภาพ เทศบาลจึงมี ป ระกาศรับ สมั ค รพนั ก งานจ้างในระบบเปิ ดและการรับ
โอนย้ า ยพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาลให้
ความสำคัญ กับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงชัย ให้ความสำคัญ กับการ
คัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับ
ความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ
คณะกรรมการแผนอั ต รากำลั ง 3 ปี เพื่ อ ให้ ก ารคั ด เลื อ กเป็ น ไปอย่ างโปร่งใส และมี ค วาม
เหมาะสมกั บ ตำแหน่ งงาน รวมทั้ งใช้เทคโนโลยี และเครื่อ งมื อ ที่ ทั นสมั ย มาสนั บ สนุ น ซึ่ งมุ่ ง
ส่งเสริมให้บุค ลากรนั้นๆประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพ และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่ าง
ยั่งยืนขององค์กรต่อไป
3.นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จาก
เป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจน
ประเมินผลขีดความสามารถ ต่างๆ CORPORATE COMPETENCY เทศบาลนำระบบการบริหารผล
การปฏิบัติ งานของพนักงานและผู้บ ริหารเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์ก รอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

4.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนำเทคโนโลยี มาประยุ กต์ใช้ในการบริหารและพั ฒ นาทรัพยากรบุคคลเพื่ อ
สนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เช่น การสรรหาและเลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลการ
รับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบกระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการข้อมูลความรู้
และการประเมิ น ขี ด ความสามารถ และการจั ด ทำแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ระบบการบริ ห าร
สวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ระบบการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-LASS) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลตำบลเวียงชัย ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ไปใช้สนับสนุน
การตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสำเร็จ
อย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ THAILAND 4.0 ต่อไป
5.นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
เทศบาลตำบลเวียงชัย มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ
ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมี
การประเมิ น และวิ เคราะห์ ค่ า งานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง ให้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น
ตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ งให้สอดคล้องกับ
การดำเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
6.นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
เทศบาลตำบลเวียงชัยให้ความสำคัญอย่างมากกับกับการสร้า งความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสาร
ภายในองค์ ก รแบบ 2 ทาง (TWO WAY COMMUNICATION) เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ
แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้ไป
ปรับ ปรุงแนวทางการดำเนิ น งานและกระบวนการ ต่ างๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้น และ
ส่ งเสริ ม การทำงานเป็ น ที ม (TEAM OF PROFESSIONALS) โดยมุ่ งเน้ น การสร้ า งค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่
ผ่านมา เทศบาลตำบลเวีย งชัย ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความ
สะอาดในสำนักงานเทศบาล (กิจกรรม 5 ส.) การแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลในวันเทศบาล (24
เมษายน ของทุกปี) การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป

