ประกาศเทศบาลตาบลเวียงเทิง
เรื่อง นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2564
*********
ด้วยเทศบาลตาบลเวียงเทิง ได้ตระหนักถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญใน
การดาเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร ให้ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA ) ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้มีการ
กาหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ กาหนดให้ ภ าครัฐ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ปรับ
วัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตาบลเวียงเทิง จึงได้กาหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างและการวิเคราะห์อัตรากาลัง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้
สามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ หน่ ว ยงาน โดยได้ มี ก ารวางแผน
สนั บ สนุ น และส่ งเสริ มให้ มีโ ครงสร้ าง ระบบงาน การจั ดกรอบอั ตรากาลั ง และการบริ ห ารอัตรากาลั งให้
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานของทุกส่วน
ราชการในหน่ ว ยงาน เพื่อบริ การจั ดการทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดในการปฏิบัติภ ารกิจของ
หน่วยงาน
กลยุทธ์
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากาลั ง ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเวียงเทิง
2. จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
บุคคลทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและการเลื่อนระดับ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
3. จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
4. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
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-22. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ให้ความสาคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่าง
มากเพราะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากร มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสาหรับภารกิจ
งานในปัจจุบันและมีความพร้อมในการรองรับภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงวางแผนให้มีการบริหารและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของบุคคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ พร้ อมทั้งส่ ง เสริ มและสนั บ สนุนให้ บุคลากรทุกระดับเข้ารับการอบรมในหลั กสู ตรต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยปัจจุบัน
กลยุทธ์
1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลตาบลเวียงเทิง
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3. พัฒ นาศักยภาพผู้ บริห าร และเพิ่ มขีดความสามารถในการปฏิบั ติงานให้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสายงานและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลการปฏิบัติหลังเข้ารับการฝึกอบรม
5. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ให้ มี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อหน่วยงาน
6. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
3. นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้
ผู้ปฏิบัติงาน
4. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน
เทศบาลต าบลเวี ย งเทิ ง ให้ ค วามส าคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คง ขวั ญ ก าลั ง ใจ
คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้า
ของผู้ป ฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่ องทางการสื่อสาร ให้สิ่ งจูงใจ มีการกาหนด
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ เพื่อให้
พนั กงานได้รั บ ผลตอบแทน สิ ทธิป ระโยชน์และสวัส ดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
ตลอดจนจัดสวัสดิการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสม และ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
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-3กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการทางาน
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และคุณประโยชน์ให้องค์กร
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕63

(ลงชื่อ)
(นายสิงห์ทอง หนุนนาสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงเทิง

