
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

****************************** 
 

เทศบาลต าบลฟากท่า  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล   
ฟากท่า  ที่นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่าได้ประกาศ  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2564  เป็นการด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย  การวางแผนก าลังคน  การบรรจุแต่งตั้ง  การพัฒนาบุคลากร           
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การสร้างแรงจูงใจ  และการลงโทษ  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  และ       
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ   ดังนี้ 

 

1.  การวางแผนก าลังคน 
นโยบาย   
1.  ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลฟากท่าตามกฎหมาย  

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดโครงสร้าง  ภารกิจ  
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในให้มีความเหมาะสม  ชัดเจน  ไม่ซ้ าซ้อน  และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

2.  ให้การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  ต าแหน่ง  คุณสมบัติ  ความรู้ความสามารถ  
สมรรถนะที่ต้องการ  ให้สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ภายใน 

3.  ให้มีการวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลให้เพียงพอ  เกิดความคุ้มค่า 
4.  ให้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้ก าลังคน  ให้สอดคล้องกับภารกิจ

ความต้องการก าลังคน  งบประมาณ  และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีข้ึนในอนาคต 
5.  ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน   
มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  เพ่ือใช้เป็นกรอบใน

การสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้ง  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   
ดังนี้ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลฟากท่า  โดยให้ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  
ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาล  ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลต าบลฟากท่าที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาลต าบลฟากท่า 

 
 
 

2.  วิเคราะห์อ านาจ... 
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2.  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ  โดยวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และก าหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์  

การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงระยะเวลา  3  ปี  ข้ างหน้า  ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลแต่ละประเภท  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมาย
อ่ืน  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่น  และสภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่เทศบาล  เพ่ือให้ทราบว่าในแต่ละส่วนราชการมีภารกิจอะไรที่
จะต้องด าเนินการในช่วงระยะเวลา  3  ปี  และอยู่ในอ านาจตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามนโยบายหรือไม่  ทั้งนี้  ให้
วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม  รวมถึงแนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหา
หรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการ  SWOT  เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่
ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องก าหนด 

3.  วิเคราะห์เพื่อประเมินความต้องการก าลังคนว่าในช่วงระยะเวลา  3  ปี  ต่อไปข้างหน้าว่ามีความ
จ าเป็นต้องใช้ก าลังคนประเภทใด  ระดับใด  จ านวนเท่าใด  ในส่วนราชการใด  และต าแหน่งใดที่มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง  จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลฟากท่า  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ซึ่งการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  พิจารณาได้
จากภารกิจ  หรือปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และคาดคะเนว่าจะมีเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า  ซึ่งอาจ
พิจารณาได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และสภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่   

4.  ท าการวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  ให้เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถและต าแหน่ง
เพ่ือให้มีการใช้ก าลังคนเกิดประโยชน์สูงสุด 

5.  ท าการส ารวจ  ประเมินความรู้  ความสามารถของข้าราชการ  และพนักงานจ้างในเทศบาลต าบล
ฟากท่า  เพ่ือวางแผนการพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อองค์กร     

6.  น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้างต้น  มาจัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการ  และพนักงานจ้างใน
ส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลฟากท่า 

7.  เทศบาลต าบลฟากท่าน าเสนอแผนอัตราก าลัง  3  ปีที่ได้จัดท าขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ท.จ.อุตรดิตถ์)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

8.  เมื่อ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้
แผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่ง  การสรรหาต าแหน่ง  การใช้ต าแหน่ง  และการพัฒนา
บุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นระยะเวลา  3  ปี 

ปัญหา  อุปสรรค   
1.  การสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งตามแผนอัตราก าลัง  มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา  หากไม่

สามารถด าเนินการสรรหาได้ภายใน  1  ปี  จ าต้องยุบเลิกอัตราต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง  หากจะก าหนดต าแหน่ง
ใหม่จะต้องมีข้ันตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ท.จ.อุตรดิตถ์)  อีกครั้ง 

2.  ภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  มีข้อจ ากัดต้องไม่
เกินร้อยละ  40  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ข้อเสนอแนะ   
ควรมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวมากข้ึน 
 

2.  การสรรหา... 
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2.  การสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้ง 

นโยบาย   
1.  กระบวนการสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้ง  ข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้ใช้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(ก.ท.จ.อุตรดิตถ์)  ก าหนด 

2.  การสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้ง  จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของ
ส่วนราชการภายใน  และกรอบโครงสร้างอัตราก าลัง  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพ่ือใช้บังคับในปีงบประมาณนั้น ๆ   

ผลการด าเนินงาน   
เทศบาลต าบลฟากท่าด าเนินการด้านการสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ท.จ.อุตรดิตถ์) ก าหนด  
และเป็นไปตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้ 

1.  มีการด าเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือโอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ 

2.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือ
ข้าราชการประเภทอื่น  ตามกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ที่มีต าแหน่งว่าง  ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล  เช่น  เว็บ
ไซด์ , เฟสบุ๊ค และป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 

ปัญหา  อุปสรรค   
1.  ขาดอิสระในการสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้ง  รวมทั้งการสรรหาต าแหน่งสายงานบริหารหรือ

การแต่งตั้งสายงานบริหารให้สูงขึ้น  ไม่เป็นไปตามความต้องการของพ้ืนที่  เนื่องจากอ านาจในการสรรหาเป็นของ
ส่วนกลาง  เมื่อมีการสรรหาและจัดส่งผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้สอบคัดเลือกได้  หรือคัดเลือกได้มาบรรจุแต่งตั้ง  บาง
รายปฏิบัติงานไม่ถึง  1  ปี  ก็ย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม  ท าให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 

2.  การโอน (ย้าย) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเภทกัน  ยังเป็นไปได้ยาก  เนื่องจาก
ระเบียบและหลักเกณฑ์การโอน (ย้าย)  

ข้อเสนอแนะ   
ควรมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ให้มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวมากขึ้น 
3.  การพัฒนาบุคลากร 

นโยบาย   
1.  ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สังกัด  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด 

2.  ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตาม
ความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน  และการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ  คุ้มค่า 

3.  ให้มีการพัฒนาบุคลากร  ตั้งแต่การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก  และการพัฒนาหลังได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งจนถึงเกษียณอายุราชการ  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน  และประโยชน์
ของตัวบุคลากรในการสร้างความก้าวหน้าในชีวิตการรับราชการ 

4.  การพัฒนาบุคลากร  อาจด าเนินการเอง  หรือส่งตัวบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
หรือสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรอง  ก าหนดหรือจัดให้มีขึ้น  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  ที่
เทศบาลต าบลฟากท่าก าหนด 
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ผลการด าเนินงาน   
มีการส ารวจ  ศึกษา  วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  และน าข้อมูลจากการศึกษา

วิเคราะห์มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)  โดยตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ  ทุกสายงาน  จึงได้ก าหนดแผนงานพัฒนาความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ  โดยมั่ง
พัฒนาทั้งความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน  ความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และการจัดการ
สมัยใหม่  พัฒนากรอบแนวความคิดให้กว้างไกลและเป็นสากล  รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง  และทั่วถึงเพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลฟากท่า  ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับ
มาตรฐาน  และได้รับการยอมรับในมาตรฐานการปฏิบัติงานจากประชาชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐ  และ
เอกชนโดยกว้างขวางตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาประชารัฐและนโยบายรัฐบาลต่อไป 

***ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  เป็นต้นมา  ประเทศไทย
อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การศึกษาอบรมตามห้วงระยะเวลาตามแผนพัฒนาบุคลากรมีข้อจ ากัดและต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด*** 

ปัญหา  อุปสรรค   
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การ

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมตามห้วงระยะเวลาตามแผนพัฒนาบุคลากร  และโครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลฟากท่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และปี พ.ศ. 2565 (โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ)  
มีข้อจ ากัด  บางโครงการ/กิจกรรมต้องยกเลิก  และบางโครงการ/กิจกรรม ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด   

ข้อเสนอแนะ   
ควรปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาอบรม/ศึกษาดูงาน  เป็นการศึกษาอบรม/ดูงาน ทางออนไลน์           

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
4.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

นโยบาย   
1.  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนก าหนด 
2.  ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ             

การด าเนินการทางวินัย  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน  และการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง
ในสังกัด   

ผลการด าเนินงาน   
1.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  ครึ่งปีแรก (วันที่  1  ตุลาคม  

2564  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2565)  และครึ่งปีหลัง  (วันที่  1  เมษายน  2565  ถึงวันที่  30  กันยายน  
2565)  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน  
และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2.  น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้การประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดื อนให้กับ
ข้าราชการ 

ปัญหา  อุปสรรค   
1.  บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะประจ าสายงานของตนเองในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2.  การโอน (ย้าย) ในระหว่างรอบการประเมินมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงาน   
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ข้อเสนอแนะ   
1.  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในการจัดท าตัวชี้วัดในการประเมินสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2.  การก าหนดวันรับโอนหรือให้โอน  ควรก าหนดในวันที่ครบวงรอบการประเมิน  6  เดือน     

5.  การสร้างแรงจูงใจ  และการลงโทษ 
นโยบาย   
1.  ให้มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดีให้รักและคงอยู่ในหน่วยงานในรูปแบบของ

การพัฒนา  ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพหรือสายงาน  การพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  หรือเงินรางวัลประจ าปี  ตามหลัก เกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ 

2.  ให้มีการลงโทษบุคลากรที่กระท าผิดกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  แนวทางปฏิบัติหรือนโยบายที่
กฎหมาย  หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับรักษาวินัยฯ   

ผลการด าเนินงาน   
1.  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประจ าปี  2564 
2.  ในปีงบประมาณ 2564  ไม่มีข้อร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในสังกัดว่ากระท าความผิดที่ต้อง

ด าเนินการทางวินัยแต่อย่างใด 
ปัญหา  อุปสรรค   
บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยหรือการลงโทษทางวินัย  

และการตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยเมื่อมีการกระท าความผิด     
ข้อเสนอแนะ   
ควรจัดให้มีการสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย  โดยการฝึกอบรม  หรือการ

จัดท าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงบทลงโทษทางวินัย  เป็นต้น 
6.  การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

นโยบาย   
1.  ให้มีการประกาศหรือจัดท าประมวลจริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
2.  ให้มีการก าหนดมาตรการภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน  และจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการที่ก าหนด  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมให้กับ
บุคลากรในสังกัด 

3.  ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์    
มาใช้ในการควบคุม  ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  แนวทางปฏิบัติ  
นโยบาย  รวมถึงประมวลจริยธรรม  และข้อบังคับว่าด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กรที่เทศบาลต าบลฟากท่า
ก าหนดขึ้น   

ผลการด าเนินงาน   
1.  มีการจัดท าประมวลจริยธรรมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
2.  มีการประกาศก าหนดมาตรการภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
3.  มีการจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใสตามมาตรการก าหนด 
4.  มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการก าหนด 
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ปัญหา  อุปสรรค   
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลต าบลฟากท่า  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า

ร้อยละ  50  ของข้าราชการ  พนักงานจ้างและคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลฟากท่าทั้งหมด  เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข้อเสนอแนะ   
ควรมีการก ากับติดตามส่วนราชการ  น ามาตรการที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น  และควร

พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  หากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน  
และควรปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
7.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นโยบาย   
1.  ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานและระบบงานให้มีความสะดวก  เหมาะสมกับหน้าที่

ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
2.  ให้มีการจัดสวัสดิการและเครื่องอ านวยความสะดวกในที่ท างานให้ เกิดความสะดวก  คล่องตัว  

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
3.  มีการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ  และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง

เป็นประจ าและต่อเนื่อง   
ผลการด าเนินงาน   
1.  มีการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ท างาน  เพ่ือให้การจัดแบ่งส่วนราชการภายในเป็นสัดส่วน  

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานในทุก ๆ ส่วนราชการของเทศบาล 
2.  มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอต่อความต้องการ  เช่น  จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นท์เตอร์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  เป็นต้น 
3.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ  เช่น  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรม

ท าบุญตักบาตรทุกวันพระ  กิจกรรมออกก าลังกายทุกเย็นวันพุธ  เป็นต้น 
ปัญหา  อุปสรรค   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยังไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสังกัดของเทศบาล  เนื่องจากจ านวน

บุคลากรที่มีเป็นจ านวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ท าให้เกิดความล่าช้า  เช่น  
การปรับปรุงห้องท างานส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งได้มีการเสนอให้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ตั้งแต่ปี 2563  เป็นต้นมา  ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุในเทศบัญญัติฯ แต่อย่างใด  

ข้อเสนอแนะ   
ควรจัดให้มีการตรวจติดตามหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานของบุคลากรในสังกัดให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  และการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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