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๑.นโยบายด้านการวางแผน เพ่ือเป็นการวางแผน อัตราก าลังสอดคล้องกับ  -ปรับปรุงแผนพัฒนาก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ เป็นการวางแผนล่วงหน้าในการก าหนดอัตราก าลัง
อัตราก าลัง สนับสนุนและส่งเสริมให้มี ปริมาณ ภารกิจหน้าท่ี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ 1/2564 ให้สอดคล้องกับปริมาณปัจจุบัน และเพ่ือรองรับ

โครงสร้าง ระบบงาน การจัด ความรับผิดชอบของแต่ละ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย การก าหนดโครงสร้าง ส่วนราชการ ความก้าวหน้าในสายงาน ภารกิจถ่ายโอนจาก
กรอบอัตราก าลังและการ ส่วนราชการ และภาพรวม อ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการตามประกาศเทศบาล ส่วนกลาง ปฏิบัติงานเร่งด่วนตามหนังสือส่ังการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม ในองค์กร ไม่มีต าแหน่งว่าง และก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ท่ัวไป และ
สอดคล้องกับภารกิจของ ในกรอบอัตราก าลัง การ พนักงานจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณ อ านาจ
องค์กรและเพียงพอ มีการวาง บริหารงานเป็นไปอย่างมี หน้าท่ี ความรับผิดชอบขององค์กร
เส้นทางความก้าวหน้าของ ประสิทธิภาพและ
สายงาน มีความคล่องตัวต่อ ประสิทธิผล ภาระค่าใช้จ่าย
การขับเคล่ือนการด าเนินงาน ตามมาตรา ๓๕ ไม่เกิน
ของ ทุกหน่วยงานในองค์กร ร้อยละ ๔๐

2.นโยบายด้านการสรรหา เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน คุณภาพในการปฏิบัติงาน  -การรับโอนพนักงานเทศบาล และข้าราชการ เป็นการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่าง 
โดยแสวงหาคนตามคุณลักษณะ ประเภทอ่ืนมาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
ท่ีก าหนด ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล และ ผู้บริหารมีนโยบายรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
ข้าราชการประเภทอ่ืนมาด ารงต าแหน่งว่าง หรือข้าราชการการประเภทอ่ืนและมีนโยบาย

ขอใช้บัญชี หรือขอใช้ไปแล้ว แต่ผู้สอบผ่านข้ึน
บัญชีในต าแหน่งท่ีต้องการไม่เพียงพอ รวมถึง
ระยะเวลาการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง อาจต้อง
ใช้เวลา เน่ืองจากบุคคลท่ีจะโอน(ย้าย)มา มีเหตุผล
ความจ าเป็นหลายประการท่ีใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจ

                         รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
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3. นโยบายด้านการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนา ระดับความส าเร็จของการ  -จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และหน่วยงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ท าให้
บุคลากร บุคลากรตามต าแหน่ง ปฏิบัติงาน ความผิดพลาด จัดฝึกอบรมเอง เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณืในการ การส่งบุคลากรเข้าอบรมไม่เป็นไปตามนโยบาย

สายงานครบทุกต าแหน่ง ลดลง กระบวนการท างาน ท างาน สร้างความสามัคคีในองค์กร ในการท างาน และแผนพัฒนาบุคลากร รวมท้ังงบประมาณท่ีต้ัง
อย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และ ครบทุกข้ันตอน ไม่มีข้อ ร่วมกัน การแลกเปล่ียนความรู้นอกสถานท่ี ไว้มีไม่เพียงพอในการส่งให้บุคลากรเข้าอบรม
ต่อเน่ือง โดยการเพ่ิมพูน ร้องเรียนด้านพฤติกรรมและ
ความรู้ ความสามารถ การท างาน
ศักยภาพ และทักษะการ
ท างานท่ีเหมาะสม

 -จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ปลุกจิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรให้การ
ส านึกต่อต้านการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2564 ร่วมมือเป็นอย่างดี วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความ

ช านาญในการให้ความรู้

4. นโยบายด้านการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มี ระดับความพึงพอใจของ  -องค์กรจัดให้มีเว็ปไซค์ เฟสบุค และไลน์ ในการ เสนอแนะให้มีระบบสารสนเทศแบบ one stop
ระบบสารสนเทศ การน าระบบเทคโนโลยี ผู้รับบริการ สนับสนุนการท างาน ไว้ส าหรับประชาสัมพันธ์ผลงาน service และระบบการใช้บริการผ่านเว็บไซค์ของ

สารสนเทศมาใช้ เพ่ือให้ได้ การปฏิบัติงาน นโยบายผู้บริหาร มาตรการ เทศบาลเพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ และ
ข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว หลักเกณฑ์การปฎิบัติงาน คู่มือการปฎิบัติงาน สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เช่ือมต่อหน่วยงานอ่ืนในการค้นหาข้อมูล รวมถึง โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

การร้องเรียนผ่านเว็ปไซค์ ถามตอบปัญหา ข้อสงสัย ท้องถ่ิน (Integrity and transparency
 Assessment : ITA)

 -องค์กรมีไลน์กลุ่ม เพ่ือใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์ เป็นรูปแบบการท างานแบบลดข้ันตอน ประหยัด
ข่าวสาร แจ้งเวียนให้ทราบถือปฏิบัติ และส่ังงาน และเพ่ิมความรวดเร็วย่ิงข้ึน แต่ยังมีบุคลากรใน
รวมถึงการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สังกัดส่วนน้อยท่ีไม่ให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
 -องค์กรจัดหาวัสดุ อุปกรณื ด้านเทคโนโลยี ให้กับ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากร
พนักงาน เจ้าหน้าท่ีใช้ในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ร่วมกัน
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อน่างประหยัด ในระบบ
เครือข่าย การแชร์เคร่ืองพิมพื เคร่ืองถ่ายเอกสาร และ
สามารถส่ังพิมพ์งานผ่านเคร่ือข่ายคอมพิวเตอร์
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5. นโยบายด้านพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจให้กับ ผลการปฏิบัติงานดี ส าเร็จ  -ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเทศบาล บุคลากรเกิดความรักใคร่ รักองค์กร ทุ่มเทก าลัง
คุณภาพชีวิต และสวัสดิการ พนักงาน และเกิดความรัก ทันเวลาท่ีก าหนด ความ พนักงานจ้าง ท่ีเกิดการสูญเสียบุคคลใน กาย ก าลังใจในการท างาน และมีจิตใจสาธารณะ

ความทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ ผิดพลาดในการท างานมีน้อย ครอบครัว
ให้กับองค์กร และสร้างความ ข้อร้องเรียนไม่มี การท างาน
ม่ันใจให้กับบุคลากรในความ เป็นทีม  -จัดกิจกรรมบิกคลีนน่ิงเดย์ เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กร บุคลากรให้ความร่วมมือ มีกิจกรรมร่วมกัน 
ปลอดภัยในการท างาน ท่ีน่าอยู่ สภาพแวดล้อมในการท างานสะอาด เกิดความสามัคคี และยังส่งผลให้องค์กรน่าอยู่

 -มีมาตรการป้องกันและการติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า เป็นมาตรการท่ีดี พนักงานมีความปลอดภัยมาก
2019 คือ จัดเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ส าหรับ ช้ึน แต่ควรมีเคร่ืองวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าส านักงาน
พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงปิดประกาศ
ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมท้ังให้
หม่ันล้างมือบ่อยคร้ัง

 -ส่งเสริมปัจจัยในห้องท างานให้น่าอยู่ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ห้องท างานยังคับแคบอย่ ถ้าเทียบกับจ านวน
ท างานเหมาะสม เทคโนโลยีในการท างานทันสมัย บุคลากร และอุปกรณ์ในการใช้งาน จัดเก็บเอกสาร
ครบถ้วน แสงสว่างเพียงพอ จัดให้มีแม่บ้านท าความ
สะอาดในส านักงานให้สะอาดตลอดเวลา

6.นโยบายด้านความก้าวหน้า เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเส้นทาง ระดับความพึงพอใจของ  -การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 รอบการประเมิน เป็นการประเมินผลอย่างเป็นธรรมจาก
ในสายอาชีพ ความก้าวหน้าในสายงาน พนักงานในการปฏิบัติงาน การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล คร้ังท่ี 1 ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการกล่ันกรอง

ให้กับพนักงานเทศบาล และ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กานเล่ือน เน่ืองจากพิจารณาจากเอกสารผลงาน
เงินเดือนพนักงานครู คร้ังท่ี 1 และ 2 ประจ าปี การปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติจริง และกล่ันกรองคะแนน
งบประมาณ พ.ศ.2564 และการเล่ือนค่าตอบแทน ในรูปคณะกรรมการ รวมท้ังการพิจารณาเล่ือนข้ัน
พนักงานจ้าง ประจ าปี พ.ศ.2564 เงินเดือนก็อยู่ในรูปคณะกรรมการ และน าผลการ

ปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย และความ
ประพฤติผิดวินัยมาพิจารณาร่วม
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 สนับสนุนให้พนักงานเทศบาลเข้าสู่ต าแหน่งในระดับ
ท่ีสูงข้ึนเม่ือคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ในสายงาน

 ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลให้ได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ในสายงาน

7. นโยบายด้านการปฎิบัติ  -เพ่ือให้การบริหารราชการ การปฏิบัติราชการเป็นไป  -จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน การปฏิบัติราชการ
ราชการขององค์กร เป็นไปตามหลักการบริหาร ตามค าส่ังมอบหมายงาน ให้กับพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างตรงตาม

จัดการท่ี การลดข้ันตอนใน การรักษาราชการแทน และ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สายงาน และหน้าท่ีอ่ืนเพ่ือ
การท างานประชาชนได้รับ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง เพ่ิมพูนความรู้
การบริการรวดเร็วย่ิงข้ึน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ลดการสูญเสีย รวมท้ังเพ่ือให้ ประชาชนได้รับบริการอย่าง  -จัดท าค าส่ังให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการ พนักงานเทศบาลยังมีความเข้าใจผิด สับสน
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวดเร็วและเกิดความ แทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อ านวยการ เก่ียวกับเร่ือง รักษาการในต าแหน่ง,รักษา
ปฏิบัติงานได้ตรงตามสายงาน ประทับใจ ไม่เกิดข้อ ในกรณี ต าแหน่งว่าง หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติ ราชการแทน,ปฏิบัติราชการแทน และรักษา
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ ร้องเรียนด้านการปฏิบัติงาน ราชการได้ ราชการแทน
ไม่เก่ียงงานเป็นไปตามข้ันตอน
ภายใต้การบังคับบัญชา  -จัดท าค าส่ังให้รองปลัดเทศบาล. ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้างานหรือ ปลัดเทศบาล. เป็นการมอบอ านาจ และค าส่ังรักษา
หัวหน้าส่วนราชการ ราชการแทนผู้อ านวยการกองของแต่ละส่วนราชการ

 -แจ้งเวียนค าส่ัง ให้พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


