การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ.2563)

เทศบาลตำบลเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1.นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง
รายการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ตัวชี้วัด
1.ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเวียงชัยใน
การวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบ
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ
และนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับ
ตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลเวียงชัย
พิจารณา
2.มีการติดตาม ประเมินผล ปละปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง3 ปี อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การ
กำหนดจำนวน / ตำแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จำนวน
ตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เช่น การปรับปรุงตำแหน่ง
สำหรับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น,
การขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง,
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ

2.นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
1.มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงรายกำหนด
2.สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/
ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน
3.มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ ได้
ตามกรอบอัตรากำลัง
4.มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม
กรอบอัตรากำลัง

3.นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
1.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
2.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง แต่ละกองเพื่อกำหนด
เป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี ทักษะ หรือ
สมรรถนะสูง เพื่อพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ
และเป็นเงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่งให้
สูงขึ้น
3.ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความ
แตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ
ข้าราชการในแต่ละตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริม
หรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน

4.นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด
1.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ
ระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร
3.มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
4.มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล

เกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ พนักงานจ้าง
พนักงานครู ระบบ HR – โปรแกรมระบบ
E-LASS,E-OFFICE,E-PLAN E-GD,CCIS
5.นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
สวัสดิการและผลตอบแทน

ตัวชี้วัด
1.พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
2.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขถึง ปัจจุบัน
3.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง ปัจจุบัน
4.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขถึง ปัจจุบัน
5.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าทำขวัญ
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
6.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนด
เงื่อนไขและวิธีกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาล
7.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่2) พ.ศ.2558

6.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
1.มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพืน้ ฐานเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้บุคลากร
2.จัดให้มกี ิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
พนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการทำงานของ
องค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรม Big Cleaning
Day, Sport Day,จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคน
ร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม, และเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการทำงาน บทบาท
ภาระหน้าที่,สร้างภาพลักษณ์ที่ดขี องสำนักงานให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ
3.ผูบ้ ริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็น
ประจำทุกเดือนเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการ
ยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการสร้าง
ความผูกพันที่ดีในองค์กร
4.พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การ
ส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลเวียงชัยจัดขึน้
และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และ สามารถ
ประยุกต์หลักธรรมต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ
5.ผูบ้ ริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร
ตลอดจนผูบ้ ริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง
แบบอย่างที่ดใี นด้านจริยธรรม คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทำดังนี้
1.มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
2.เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มปี ัญหา
3.ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ
ผูใ้ ต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผูใ้ ต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
4.แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ได้ ดี และส่ ว นที่ ยั ง ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในตั ว เอง และแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจนควรให้
เทศบาลจั ด ทำแผนการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาลเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำ
แผนการพั ฒ นาพนัก งานเทศบาล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนพัฒ นาบุคลากรของเทศบาลที่ได้
จัดทำขึน้ โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลัง
ของพนักงานเทศบาลนัน้

