
 

 

 

 

รายงาน 

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำปี พ.ศ.2564 
 

 
 

เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว 

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 



รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
 ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 -2566 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563  โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามแนบท้ายประกาศ นั้น 
 ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1. นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างสร้างและการบริหารอัตรากำลัง 

รายการ แนวทาง 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี/การปรับปรุงแผน
อัตรากลัง 3 ปี 
1. การกำหนดตำแหน่งเพิ่ม 
2. การยุบเลิกตำแหน่ง 

1. ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวในการ
วิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังในแต่ละ
ส่วนราชการ และนำไปสู ่การกำหนดประเภทบุคลากร 
จำนวน และระดับตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 

3. การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตำแหน่ง 
3.1 การปรับปรุงตำแหน่ง 
3.2 การปรับขยายระดับตำแหน่ง 
3.3 การปรับลดระดับตำแหน่ง 
3.4 การตัดโอนตำแหน่ง 
3.5 การเปล ี ่ ยนแปลงเก ี ่ ยวก ับ เลขที่

ตำแหน่ง 
3.6 การปรับปรุงและตัดโอนตำแหน่ง 

2. มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การกำหนดจำนวน/ตำแหน่ง เพ่ิม
หรือลดจำนวนตำแหน่งเสนอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดตราด เช ่น ปรับปรุงตำแหน่งสำหรับ
พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที ่สูงขึ ้น การขอเพ่ิม
อัตรากำลังพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง การปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
 1.1 ผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
  (1) สรุปแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
ประเภท แผนอัตรา 

กำลัง 
มีผู้ครอง 
ตำแหน่ง 

ว่าง หมายเหตุ 

พนักงานเทศบาล/ 
พนักงานครูเทศบาล 

26 20 6 1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 1 อัตรา 
2. นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก. 1 อัตรา 
3. วิศวกรโยธา ปก./ชก. 1 อัตรา 
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปช./ชง. 1 อัตรา 
5. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 อัตรา 
6. นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 อัตรา 

ลูกจ้างประจำ 5 5 -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 9 1 1. ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 1 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 20 18 2 1. ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

1 อัตรา 
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา 

รวม 61 52 9  
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  (2) การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

กำหนดเพิ่ม ยุบเลิก 
1. นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 
    สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา 
    (มติ ก.ท.จ. ตราด ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 29 
    กันยายน 2563) 

1. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก./ชก. 
    สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา  
    (มติ ก.ท.จ. ตราด ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 29 

กันยายน 2563) 
2. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
    สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา 
    (มติ ก.ท.จ. ตราด ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 29 
    กันยายน 2563) 

 

 
  (3) มีการพิจารณาเพื่อขอปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี้ 

กำหนดเพิ่ม ยุบเลิก 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) 
    สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา 
    (อยู่ระหว่างรอผลพิจารณา ก.ท.จ. ตราด) 

1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(ภารกิจ) 
    สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา  
    (มติ ก.ท.จ. ตราด ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 

กันยายน 2564) 
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) 
    สังกัด กองช่างจำนวน 1 อัตรา 
    (อยู่ระหว่างรอผลพิจารณา ก.ท.จ. ตราด) 
 

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทั่วไป) 
    สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา  
    (มติ ก.ท.จ. ตราด ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 
    กันยายน 2564) 

 3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปช./ชง. 
    สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา  
    (อยู่ระหว่างรอผลพิจารณา ก.ท.จ. ตราด) 

 
 1.2 ปัญหาและอุปสรรค 
  ไม่มี การปรับปรุงตำแหน่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะจากสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด 
 1.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
  การกำหนดตำแหน่งเพ่ิมหรือยุบเลิกตำแหน่ง ให้แต่ละส่วนราชการ/งาน คำนึงถึงปริมาณงานและ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
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 2. นโยบายด้านการสรรหาและการคัดเลือก 

รายการ แนวทาง 
การสรรหาและการคัดเลือก 
1. การบรรจุและแต่งตั้ง 

1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำหนด 

2. การคัดเลือก 
2.1 การสอบแข่งขัน (กสถ.) 

2. การสรรหาตามกรอบระยะเวลาท ี ่กำหนดไว ้ในแผน
อัตรากำลัง 3 ปี 

2.2 การคัดเลือกกรณีพิเศษ 
2.3 การสอบคัดเลือก 

3. การได้มาซึ ่งบุคลากรเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ/มติ 
ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 

2.4 การคัดเลือก 
3. การโอน การรับโอน 

4. มีแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาลทุก
ตำแหน่ง 

 5. เชิญชวนบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถโอนมาดำรง
ตำแหน่งที่ว่าง 

  
 2.1 ผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
1. การสอบคัดเลือก สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ  
2. ย้ายสายงาน ย้ายสายงานประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ชำนาญงาน กองคลัง ให้

ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง  
2.2 ปัญหาและอุปสรรค 

2.2.1 ตำแหน่งว่างที่ไม่สามารถดำเนินการสรรหาได้ 
 (1) กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน กำหนดตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ขำนาญการ 

จำนวน 1 อัตรา สาเหตุจากกำหนดตำแหน่งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรรหาโดยวิธีประชาสัมพันธ์รับโอน 
ไม่มีผู้ประสงค์โอน(ย้าย) 

 (2) กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 
1 อัตรา เป็นตำแหน่งว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมขอย้ายสายงาน สรรหาโดยวิธีประชาสัมพันธ์รับโอน ปัจจุบัน
มีผู้ยื่นความประสงค์โอน(ย้าย)   

 (3) กองช่าง งานวิศวกรรม กำหนดตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
สรรหาโดยวิธีประชาสัมพันธ์รับโอน ไม่มีผู้ประสงค์โอน(ย้าย) 

 (4) กองช่าง งานสาธารณูปโภค กำหนดตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 
อัตรา ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่มีผู้ประสงค์ขอรับการบรรจุแต่งตั้ง และใช้
วิธีการรับโอน ไม่มีผู้ประสงค์โอน(ย้าย) 

 (5) กองการศึกษา กำหนดตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น ขอใช้บัญชีผู ้สอบ
คัดเลือกได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่มีผู้ประสงค์ขอรับการบรรจุแต่งตั้ง 
 2.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 

 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) โดยทั่วไปทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 
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 3. นโยบายการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
รายการ แนวทาง 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ ิบัติ
ราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้น
เง ิน เด ือนพน ักงานเทศบาล/ล ูกจ ้างประจำ/เล ื ่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ของแต่ละตำแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพ่ือกำหนดเป็นเงื่อนไข
ในกาคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการกำหนด
ระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น 

3. ผลการประเมินที ่ได้สามารถจำแนกความแตกต่างและ
จ ัดลำด ับผลการปฏ ิบ ัต ิ งานของพน ักงานเทศบาล/
ล ูกจ ้างประจำ/พน ักงานจ ้าง ได ้อย ่างช ัดเจนแล ะมี
ประสิทธิภาพ เพื ่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพงานของพนักงานเทศบาลในแต่ละตำแหน่ง และ
เป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วย
ผลงาน 

 
3.1 ผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

  (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยพิจารณาจากผู้
ที่ได้คะแนนรวมผลการปฏิบัติงานจัดลำดับตามคะแนนมากไปน้อย การรักษาวินัย การลา การมาสาย 
  (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  (3) โควตาการผลการได้รับการเลื ่อนขั ้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด 
 3.2 ปัญหาและอุปสรรค 
  (1) ต้องมีการติดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบ
ประเมินยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดทำตัวชี้วัด 
 3.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
  แนะนำการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหาร 
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 4. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รายการ แนวทาง 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. การพัฒนาความรู้ ทักษะ 

1. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
2. ความรู ้และทักษะเฉพาะของงานใน

หน้าที่ 
3. ด้านการบริหาร ภาวะผู้นำ การทำงาน

เป็นทีม 
4. คุณธรรมจริยธรรม 

2. การให้ทุนการศึกษา 

1. ใช้แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา โดย
ใช้วิธีการ ดังนี้ 
(1) การฝึกอบรม 
(2) การศึกษาหรือดูงาน 
(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 

2. การให้ทุนการศึกษา 

4.1 ผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้  
  (1) การฝึกอบรม   จำนวน 3 ราย  
  (2) การศึกษาดูงาน  ไม่ได้ดำเนินการจัดศึกษาดูงาน 
  (3) การให้ทุนการศึกษา  ไม่มีการตั้งงบประมาณสำหรับให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับพนักงานเทศบาล 
 4.2 ปัญหาและอุปสรรค 
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 2 ตั้งแต่  19 ธันวาคม 2563 
และรุนแรงและเพ่ิมขึ้นจน ระลอก 3 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มีผลให้หน่วยงานของรัฐ
ที่จัดฝึกอบรมต่างยกเลิกจัดอบรม ณ สถานที่ต่างๆ เปลี่ยนเป็นใช้วิธีการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมต่าง 
เช่น Zoom Facebook  ยกเลิกรับเข้าศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานของรัฐ กลุ่มอาชีพต่าง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
  (1) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  (2) ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตในสำนักงานเทศบาลให้มีความเสถียร 
 
 5. นโยบายด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 

รายการ แนวทาง 
สวัสดิการและค่าตอบแทน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกำหนด 

การจัดสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 

5.1 ผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
  (1) บำเหน็จบำนาญ   ไม่มีผู้รับบำเหน็จบำนาญ 
  (2) การรักษาพยาบาล  มีการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัด ได้รับวัคซีน
ป้องกันไวรัสโคโรนา 19 ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 และเดือน กันยายน 2564 (ข้อมูล  ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564) 

ประเภท จำนวน(คน) ได้รับ (คน) 
พนักงานเทศบาล 20 20 
ลูกจ้างประจำ 5 5 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 8 
พนักงานจ้างทั่วไป 18 18 
รวม 52 51 

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 19 ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ  98.08 
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 (3) การศึกษาบุตร  มีผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร  จำนวน 8 ราย 
  (1) สำนักปลัดเทศบาล   จำนวน 4 ราย 
  (2) กองคลัง  จำนวน 2 ราย 
  (4) กองสาธารณสุขลสิ่งแวดล้อม  จำนวน 2 ราย  
 (4) เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ไม่มีการดำเนินการทำคำขอรับ 
 (5) การลา    
  (1) พนักงานเทศบาล เป็นไปตามสิทธิ 
  (2) ลูกจ้างประจำ เป็นไปตามสิทธิ 
  (3) พนักงานจ้างตามภารกิจ   เป็นไปตามสิทธิ 
  (4) พนักงานจ้างทั่วไป มีผู้ลาป่วยเกินสิทธิ จำนวน  1 ราย  ได้ดำเนินการหักค่าตอบแทนในวันลาที่
เกินสิทธิ (สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 วัน) 
 (6) เงินทำขวัญ ไม่มีการเบิกจ่าย 
 (7) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 17 ราย 
 (8) ค่าเช่าบ้าน  มีผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จำนวน   6  ราย 
  (1) สำนักปลัดเทศบาล   จำนวน 4 ราย 
  (2) กองคลัง  จำนวน 1 ราย 
  (4) กองช่าง   จำนวน 1 ราย 
 (9) เดินทางไปราชการ  ค่าเดินทางไปราชการ 

ที ่ ส่วนราชการ/งาน ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
1 สำนักปลัดเทศบาล 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบฯ 

 
200,000 

30,000 

 
34,308 

- 
2 กองคลัง 40,000 - 
3 กองช่าง 30,000 - 
4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 47,000 24,000 
5 กองการศึกษา 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
20,000 
20,000 

 
2,902 

13,400 
 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (จ่ายจากเงินรายได้) 
  (1) เงินเดือน  จำนวน 6,492,751.29 บาท 
   สำนักปลัดเทศบาล 
  - งานบริหารทั่วไป   3,583,200.00 บาท 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 261,960.00 บาท 
  กองคลัง   1,313,200.00 บาท 
  กองช่าง   513,450.00 บาท 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  633,900.00 บาท 
  กองการศึกษา   187,041.29 บาท 
  (2) เงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานเทศบาล 
   สำนักปลัดเทศบาล   93,720.00 บาท 
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  (3) เงินประจำตำแหน่ง 
   สำนักปลัดเทศบาล   126,000.00 บาท 
   กองคลัง   42,000.00 บาท 
   กองช่าง   42,000.00 บาท 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  42,000.00 บาท 
  (4) ค่าจ้างประจำ 
   สำนักปลัดเทศบาล   421,800.00 บาท 
   กองคลัง   535,380.00 บาท 
   กองช่าง   232,920.00 บาท 
  (5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   สำนักปลัดเทศบาล 
   - งานบริหารทั่วไป   997,200.00 บาท 
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 575,254.80 บาท 
   กองคลัง   235,920.00 บาท 
   กองช่าง   864,000.00 บาท 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  445,200.00 บาท 
   กองการศึกษา   195,960.00 บาท  
  (6) เงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง 
   สำนักปลัดเทศบาล 
   - งานบริหารทั่วไป   31,466.67 บาท 
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 63,917.21 บาท 
   กองคลัง   13,500.00 บาท 
   กองช่าง   96,000.00 บาท 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  12,000.00 บาท 
 (11) เงินช่วยพิเศษอ่ืนๆ  ไม่มี 
 
 5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
  (1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินตามกฎหมายกำหนด คือไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายจริงแล้วค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงใกล้
ร้อยละ 40  
 5.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
  ไม่มี 
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 6. นโยบายสร้างความผาสุก ความพึงพอและความผูกพันในองค์กร 

รายการ แนวทาง 
การสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ 
ความผูกพัน 

1. จัดอุปกรณ์ในการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ทำงาน 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น กิจกรรม 5 ส. Big 
Cleaning Day จิตอาสา เพ่ือให้บุคลากรทำงานร่วมกัน 

3. จัดประชุมประจำเดือน 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
6.1 ผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

1. มีการจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2564  

 
  
   2. มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
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  3. กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด 

 
 

  4. กิจกรรมครบรอบวันโอนมาปฏิบัติราชการของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

 
 
 6.2 ปัญหาและอุปสรรค 
  (1) การจัดบริเวณโต๊ะทำงานไม่เป็นสัดส่วน ขาดพ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
  (2) การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
 6.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
  1. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ให้มีพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารที่เพียงพอ 
 

--------------- 


