
                                              บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่   เทศบาลต าบลบ้านตาด  โทรศัพท์  0 – 4212 – 0429 ต่อ  ๒๑         
ที่  อด  71901/847      วันที่         7  ตุลาคม  25๖4                          
เรื่อง  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ างบประมาณ  พ.ศ.  2564                         . 
                                  

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 

เรื่องเดิม 
งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านตาด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล       

ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการพัฒนาในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  ซึ่งได้แก่  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 -2566 และได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  ก าหนด  กอง  ส านัก  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล  พ.ศ.2563 ประกาศ
เมื่อวันที่  15  มกราคม  2564 

2.นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือกประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
3.นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
4.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
6.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันในองค์กร 
7.นโยบายด้านจริยธรรมและรักษาวินัย 

ข้อเท็จจริง 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล  ทั้ง  7  ภารกิจ  ดังนี้ 
1) นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลังคน  ได้แก่  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564-2566  ซึ่งในปีงบประมาณ  2564  นี้  งานการเจ้าหน้าที่  ได้ด าเนินการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  (ปรับปรุงครั้งที่   1)  โดยประกาศใช้เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2564  ซึ่งมีรายละเอียดการ
วางแผนอัตราก าลังคน  ดังนี้ 

  1.1  วัตถุประสงค์   
        1.1.1  เพื่อให้เทศบาลต าบลบ้านตาด  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซ้ าซ้อน 
        1.1.2  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านตาด  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
        1.1.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
        1.1.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้าน
ตาด 
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        1.1.5  เพ่ือเทศบาลต าบลบ้านตาด  สามารถวางแผนอัตราก าลังในบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านตาด  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอ านาจหน้าที่            
มีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น        
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
        1.1.6  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านตาด  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
       1.2 ตัวชี้วัด  :  อัตราก าลังคน  โครงสร้างอัตราก าลัง  และภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ
เทศบาลต าบลบ้านตาด  เป็นไปตามแผนอัตราก าลังที่วางไว้ 
       1.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณรายจ่าย จึงอาจท าให้
อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายหรืออัตราก าลังไม่เพียงพอต่อภารกิจของเทศบาล ดังนั้นจึงเห็นควรให้
วางแผนอัตราก าลังจะต้องค านึงถึงงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านตาดด้วยและให้มีการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลังอย่างสม่ าเสมอ 

2) นโยบายด้านการสรรหาและการคัดเลือก ได้แก่  การบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา  การรับ
โอน(ย้าย)  การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร  ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 
        2.1  วัตถุประสงค์  
      2.1.1 เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  พ.ศ.
2564-2566 
      2.1.2 เพ่ือให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามภารกิจ  นโยบายของชาติ  นโยบาย
ของจังหวัดและของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
      2.1.3  เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอตอบสนองต่อการบริการประชาชนในเขตต าบลบ้านตาด  
        2.2  ตัวช้ีวัด  : มีการรับโอน  มีการบรรจุแต่งตั้ง  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  

  2.3  ผลการด าเนินงาน  :  มีค าสั่งรับโอน  มีค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
   2.3.1 การรับโอน(ย้าย) 

        1)  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล  เมือ่วันที่  2  ตุลาคม  256๓ 
        2)  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แทนต าแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่  
2  ตุลาคม  2563 
        3)  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แทนต าแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่  
2  พฤศจิกายน  2563 

    4)  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แทนต าแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่  
1  ธันวาคม  2563 
        ๕)  ต าแหน่ง  นิติกร  แทนต าแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่  4  มกราคม  2564 
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       2.3.2  การสรรหาพนักงานเทศบาลต าแหน่งผู้บริหาร   เทศบาลต าบลบ้านตาด  ได้
ด าเนินการรายงานต าแหน่งบริหารที่ว่างเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหาจ านวน  8  
ต าแหน่ง 
        1) ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน(ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณตามแผนฉบับปรับปรุง  ครั้งที่  1)  เลขที่ต าแหน่ง  73-2-07-2101-005 
        2) ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  เลขที่ต าแหน่ง  73-2-05-2103-
003 
 

    3) ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  เลขที่ต าแหน่ง  73-2-05-2103-002 
    4) ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายธุรการ  เลขที่ต าแหน่ง  73-2-01-2101-003 
    5) ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  เลขท่ีต าแหน่ง  73-2-08-2107-002 
    6) ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เลขที่ต าแหน่ง  

73-2-08-2107-003 
        7) ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  เลขที่ต าแหน่ง  73-2-07-2101-
006 
        8) ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  เลขที่ต าแหน่ง  73 -2-06-2104-
002 

   2.3.3  ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
        1) ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ    ปฏิบัติการ/ช านาญการ  สังกัด  กองคลัง   
เลขที่ต าแหน่ง  73-2-04-3204-001 
        2) ต าแหน่ง  วิศวกรโยธา    ปฏิบัติการ/ช านาญการ  สังกัด  กองช่าง 
เลขที่ต าแหน่ง  73-2-05-3701-001 
        3) ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   
สังกัดส านักปลัดเทศบาล เลขที่ต าแหน่ง  73-2-01-4101-001 
        4) ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  สังกัด  กองช่าง 
เลขที่ต าแหน่ง  73-2-05-4701-001 

       5) ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  สังกัด  กองช่าง 
เลขที่ต าแหน่ง  73-2-05-4701-002 
        6) ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  ระดับ  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  สังกัด  กองช่าง 
เลขที่ต าแหน่ง  73-2-05-4706-001 
        7) ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  ระดับ  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  สังกัด  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเลขที่ต าแหน่ง  73-2-06-4606-001 
     2.4  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  :  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเทศบาลที่มีพ้ืนที่
อยู่ในอ าเภอเมืองอุดรธานี  มีระยะทางไม่ไกลจากตัวจังหวัดอุดรธานีมากนัก  ซึ่งท าให้เป็นตัวเลือกที่ดีส าหรับพนักงาน
เทศบาล  หรือแม้แต่พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะเลือกมาด ารงต าแหน่ง  แต่เนื่องจากบริบทของท้องถิ่นเองทั้งความ
เป็นกึ่งเมืองของท้องถิ่นท าให้ต้องมีคนเก่งคนดีมาบริหารจัดการที่ตรงตามบริบทของท้องถิ่น  จึงเห็นสมควรให้มีการ
แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ซึ่งเป็นทั้งคนดีและ
คนเก่งมาบริหารจัดการงานในเทศบาลต าบลบ้านตาด  เพ่ือป้องกันการย้ายของพนักงานเทศบาล  ซึ่งท าให้เสียเวลา  
เสียภาพลักษณ์ของท้องถิ่น  ขาดการบริหารจัดการที่ต่อเนื่อง 
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    ๓)นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน  :  เทศบาลต าบลบ้านตาดได้ด าเนินการดังนี้  
     3.1  ตัวชี้วัด  :  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน  แบบประเมินครั้ง  1  และครั้งที่  2  
ประกาศผลคะแนนระดับดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
     3.2 ผลการด าเนินงาน : เทศบาลต าบลบ้านตาดได้มีการด าเนินการดังนี้ 
      3.2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      3.2.2 ได้ด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน  แบบประเมินครั้ง  1  และครั้งที่  2  
รวมถึงประกาศผลคะแนนระดับดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
     3.3 วัตถุประสงค์  
      1)เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  การเพ่ิมค่าตอบแทน  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการให้เงินรางวัลอื่น  เพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง 
      ๒)เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
     3.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  :  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้สร้าง
หลักเกณฑ์ให้พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ต้องเสนอข้อตกลงการประเมินต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  ส าหรับพนักงานจ้างเพ่ือใช้เป็นหลักในการต่อสัญญาจ้าง
ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารดังกล่าว  
จึงเห็นสมควรให้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าต่อไป 

    4)  นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  :  เทศบาลได้ด าเนินการดังนี้   
                   4.1 วัตถุประสงค์ 
       4.1.1 เพ่ือให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ  ระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
       4.1.2 เพ่ือให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
       4.1.3 เพ่ือให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ  เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 
      4.1.4 เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล  ของข้าราชการ  พนักงานจ้าง  
พนักงานครู  ระบบ  HR  - โปรแกรมระบบ  E-Laas,E-office,E-Plan,E-GP,CCIS 
     4.2 ตัวช้ีวัด 
       4.2.1 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ  ระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
       4.2.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
       4.3.3 มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ  เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 
       4.4.4 มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล  ของข้าราชการ  พนักงานจ้าง  พนักงาน
ครู  ระบบ  HR  - โปรแกรมระบบ  E-Laas,E-office,E-Plan,E-GP,CCIS 
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      4.3.4 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ า  พนักงานครูเทศบาลได้รับการพัฒนา
มากกว่าร้อยละ  85  ของพนักงานทั้งหมด 
     4.3 ผลการด าเนินงาน:   
      4.3.1 เทศบาลด าเนินการด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 
        1) เทศบาลน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็วถูกต้อง  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เช่นการสรรหาและเลือกสรร  
พนักงานเทศบาล(การประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล  การรับสมัครพนักงานจ้าง)  ระบบ  กระบวนการ  เอกสาร
อิเลคทรอนิกส์  ระบบการจัดการข้อมูลความรู้  การประเมินขีดความสามารถ  และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ระบบบริหารสวัสดิการสังคม(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อ  HIV)   ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์  (EGP)  ระบบบันทึกบัญชี (E-Laas)  ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  
(LHR)  นอกจากนั้นเทศบาลต าบลบ้านตาด  ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ  นี้ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจการก าหนดนโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน   
        2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
      4.3.2 เทศบาลด าเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 
        1)  ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม 
        2)  ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ต่างๆเพ่ือแชร์ความรู้
และประสบการณ์ให้กับผู้ไม่ได้เข้ารับการอบรม  รวมถึงระเบียบกฎหมายใหม่ๆ  ให้มีความรู้กันอย่างทั่วถึง 
        3)  จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต       
     4.4  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  :  ด้วยปัญหาด้านสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  2019 จึงท าให้การฝึกอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาทรัพยาบุคคลลดน้อยลงหรืออาจไม่ทั่วถึง  จึง
เสนอให้ท าการลงข้อระเบียบกฎหมาย  รวมทั้งการสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ทางกลุ่มไลน์เทศบาล  
ปรากฏว่า  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ า  พนักงานครูเทศบาล  มีปฏิกิริยาตอบรับกับค าสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในแต่ละครั้งมากกว่าร้อยละ  95  ของพนักงานทั้งหมด พิจารณาจาก
ปริมาณพนักงานที่รายงานการรับทราบในแต่ครั้งมากกว่าร้อยละ  95  ทุกครั้ง จึงประเมินได้ว่าการให้ความรู้และ
การส่งเสริมให้พนักงานได้รับความรูผ้่านทางกลุ่มไลน์เป็นวิธีการที่สามารถน ามาใช้ได้เป็นอย่างดี เพียงแต่อาจขาดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเท่านั้น 
 
     5)  นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน :  
      5.1 วัตถุประสงค์ 
       5.1.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
       5.1.2 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านตาด  
      5.2  ตัวช้ีวัด  :   
       5.2.1 บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านตาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
       5.2.2 บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านตาดได้รับผลตอบแทน  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
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     5.3  ผลการด าเนินงาน  :   
      5.3.1 เทศบาลต าบลบ้านตาดมีการก าหนดผลตอบแทน  สิทธิประโยชน์  และสวัสดิการต่างๆ  
ตามความรับผิดชอบ  สอดคล้องกับความสามารถพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร  โดยมีการมีการประเมินผลและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร  เพ่ือให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทน  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยเทศบาลต าบลบ้าน
ตาดได้ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      5.3.2 เทศบาลต าบลบ้านตาดได้จัดให้พบุคลากรมีน้ าดื่มที่สะอาด  มีห้องน้ าสะอาด  ได้รับการ
ป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างทั่วถึง  
      5.3.3 ส่งเสริมให้มีการห่อข้าวกลางวันมารับประทานที่ส านักงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดเวลา 
และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด ารงชีวิต และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
      5.3.4 มีค าสั่งให้พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019  ได้รับการเลื่อนขั้น /เพิ่มค่าตอบแทน  กรณีพิเศษ 
      5.3.5 มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
     5.4  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  :  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-2019  ที่ยังคงระบาดอยู่จึงเห็นสมควรให้มีวิธีการในการปฏิบัติงานหรือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการ
ระบาดในพนักงานเทศบาลเพื่อสร้างเสริมให้พนักงานมีความรู้สึกปลอดภัยต่อการมาปฏิบัติงานให้มากข้ึน 

  6.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร : เทศบาลด าเนินการดังนี้ 
     6.1 วัตถุประสงค์ 
      6.1.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานทุกระดับ
ภายในองค์กร 
      6.1.2 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ  แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง  น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ  เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
      5.1.2 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านตาด 
     6.2 ตัวชี้วัด 
      6.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานทุกระดับภายใน
องค์กรพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
      6.2.2 เทศบาลต าบลบ้านตาดมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ 
      6.2.3 การประสานงานภายในเทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยไม่มีปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการ 
     6.3 ผลการด าเนินการ เทศบาลต าบลบ้านตาดได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
      6.3.1 จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการท างาน
ขององค์กร  เช่น  กิจกรรม  5  ส.  กิจกรรม  Big  Cleaning  Day, จิตอาสา เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท า
กิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน, บทบาทภาระหน้าที่, สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานให้บุคคลทั่วไป
ได้รับทราบและเข้าใจ 
      6.3.2 ผู้บริหารให้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจ าทุกเดือน  โดยให้บุคลากรในสังกัดได้
ให้ข้อเสนอและน าความคิดเห็นตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไข
ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 
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      6.3.4 ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลทุกระดับให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลบ้านตาดจัดขึ้น และที่จัดรวมกับ
หน่วยงานอ่ืนและสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ  มาใช้ในการปฏิบัติราชการ  เช่น กิจกรรมแสดงเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริต เป็นต้น 
      6.4.5 เทศบาลต าบลบ้านตาดได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรในเทศบาล
ต าบลบ้านตาดได้มีส่วนร่วมเพ่ือให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร เช่น กิจกรรมการท าความสะอาดสถานที่ส าคัญ
ของต าบลบ้านตาด กิจกรรมการท าบุญตักบาตรในวันขึ้นส านักงาน  
      6.4.6 เทศบาลต าบลบ้านตาดได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป้ฯการสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร 
เช่น กิจกรรมให้รางวัลพนักงานในวันปีใหม่ เป็นต้น 
     6.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  :  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า – 2019 ที่ยังคงระบาดอยู่จึงท าให้กิจกรรมบางอย่างต้องถูกยกเลิกไปรวมถึงบุคลากรอาจะเกรงว่าจะ
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019  จึงเห็นสมควรว่าหากจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมควรมีวิธีการในการปฏิบัติงานหรือวิธีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในพนักงานเทศบาลเพ่ือสร้างเสริมให้พนักงานมีความรู้สึกปลอดภัยต่อการมาปฏิบัติงาน
หรือเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น 

 7) การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  :  เทศบาลได้ด าเนินการดังนี้   
   7.1  วัตถุประสงค์   
     7.1.1 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ
เทศบาล  ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก  ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง   
    7.2  ตัวชี้วัด  :   
     7.2.1 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานเทศบาลที่ท าผิดวินัย  
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
    7.3  ผลการด าเนินงาน  :   
     7.3.1  จัดท าประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านตาด  อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมดังกล่าว   
     7.3.2  ก าชับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยข้าราชการ  ทั้งในการประชุมพนักงานเทศบาล  โดย
นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการสนับสนุนดังกล่าวในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564   
     7.3.3 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานเทศบาลที่ท าผิดวินัย ถูกชี้มูลความผิด หรือท าผิด
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
     7.3.4 มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
เช่น กิจกรรมแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริต เป็นต้น 
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    7.4  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  :  คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล เป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการปลูกฝัง  ทั้งจากครอบครัวและสภาพแวดล้อม  ดังนั้น จึงเห็นควรให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน ให้เกิดการปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมซึ่งอาจจะเป็นการให้รางวัล  การยกย่องเชิดชูผู้กระท าตนในกรอบ
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการประพฤติตนให้อยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยอยู่
เสมอ 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        (ลงชื่อ)  
                (นางนฤมล  ซอเรต์) 
                    นักทรัพยากรบุคคล 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
..................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            

(ลงชื่อ)  
                 (นางสาวภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง) 
                        หัวหน้าส านักปลัด 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 
..................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
                            (ลงชื่อ)  
                   (นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ)        
                        ปลัดเทศบาลต าบลบ้านตาด 
 

 

ค าสั่งของนายกเทศมนตรี 
..................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        

                            (ลงชื่อ)  
                      (นายชาตรี  สารีจันทร์)        
              นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด



 


