
นายสุรพล  เวยีงวงษ์  นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ 
มอบนโยบายการบริหารราชการและการปฏิบัติงาน 

ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลแวงใหญ ่
 

สวัสดีพ่ีน้องข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทุกคน 

  ผมมีความรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพวกเรา  เนื่องในโอกาสที่ผมต้อง
มอบนโยบายการบริหารราชการและการปฏิบัติงาน  ให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้  อันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ต้องเริ่มใช้ระบบการบริหารงานบุคคลจากเดิม
ที่เป็นระบบซี  มาเป็นระบบแท่ง  ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปด้านการบริหารคนของท้องถิ่น เพ่ือเตรียม
ก าลังคนที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ได้คนที่มีคุณภาพมากขึ้น ใน
งานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม
เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นที่ผลงาน ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ มีความคล่องตัวในการ
บริหาร การตัดสินใจ เพ่ือปรับค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนตามคุณค่าของงาน ความเป็นธรรม  และ
ความโปร่งใส  ช่วยในการบริหารได้คล่องตัวขึ้น นอกจากนี้ การบริหารผลการปฏิบัติงานตามระบบแท่ง  
ซึ่งมุ่งเน้นให้ข้าราชการท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  และบริการที่ดีให้กับประชาชน ก็จะท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
  อย่างไรก็ตาม  ในการบริหารงานบุคคลในระบบใหม่นี้  ผมอยากให้ข้าราชการทุกคน  
ได้มีความรู้ความเข้าใจ อย่างน้อยใน  3  ประการ  คือ 

  ประการที่หน่ึง  ท่านจะต้องรู้  เข้าใจ  และตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ซึ่งได้ก าหนดประเภทต าแหน่ง  ชื่อสายงาน   
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  ระดับต าแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  ทั้งความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับสายงาน  
เรื่องราวเหล่านี้ท่านจะต้องกลับไปอ่าน  ศึกษา  และท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งและถ่องแท้  ก็จะท าให้ท่าน
ได้ทราบว่า  ท่านจะต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างไร  และจะต้องมีการพัฒนาตนเอง  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดไว้อย่างไร  เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านในระบบใหม่   

  ประการที่สอง  ท่านจะต้องศึกษาเพ่ือให้รู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์
วิธีการ  และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบใหม่  ซึ่งแตกต่างจากระบบเดิม  เพราะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรง  หากมีข้อสงสัยประการใด  ก็ให้คิดค าตอบให้กับตัวเองให้ได้  ซึ่งจะอ้าง  
ในภายหลังว่าไม่ทราบคงไม่ได้ 
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  ประการที่สาม ท่านจะต้องทราบว่าในปัจจุบัน รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัดขอนแก่นของเรา ร่วมไปถึงกระทรวงหรือหน่วยงานองค์กร
อื่นๆ ได้มีภารกิจเร่งด่วน หรือมีระบบการประเมินที่ส าคัญ ที่มีเกณฑ์ชี้วัดในเทศบาลด าเนินการในเรื่อง
อะไรบ้าง ซึ่งท่านจะต้องรู้และด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเร่งด่วน  ด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  การดูแลผู้สูงอายุ  โรคพิษสุนัขบ้า และการด าเนินงานตามกฎหมายว่า
ด้วยคู่มือบริการประชาชน การประเมินความโปร่งใส 

หลักการท างาน 7  ประการ ดังน้ี 
1. ดา้นการท างานเชิงรุก  มคีวามคิดริเริม่  มีเปา้หมายและมีประสิทธิภาพ 
2. ตอ้งมคีวามโปร่งใส เปดิเผย 
3. ซือ่สัตย ์สุจรติ 
4. ตอ้งมคีวามชอบธรรม ยตุิธรรม 
5. ตอ้งมคีวามชัดเจน ตรวจสอบได้ 
6. ตอ้งมคีุณธรรม จริยธรรม 
7. ตอ้งมคีวามรว่มมือกันด้วยความจริงใจ ท างานแบบบรูณาการ 

  ส าหรับนโยบายที่ผมจะมอบ  ก าหนดเป็นประเด็นการปฏิบัติราชการเน้นหลัก 
ให้กับทุกท่านน าไปด าเนินงาน  และสร้างผลงานอย่างเป็นรูปธรรมในรอบ 6 เดือน ต้ังแต่เดือน  
เมษายน 2561  ถึงเดือน  กันยายน 2561 และให้ผู้บริหารทุกระดับน าไปก าหนดเป็นตัวชี้วัด 
และจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีดังนี้ 

1. ให้ทุกส่วนราชการด าเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมที่ปรากฏตามเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  ให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนการใช้จ่าย
งบประมาณทุกโครงการหรือกิจกรรม  แล้วรายงานสรุปให้ทราบ 

2. ให้ทุกส่วนราชการด าเนินกิจกรรม  5ส. และจะต้องผ่านการประเมินในระดับดีมาก
เป็นอย่างน้อย 

  3. ให้ทุกส่วนราชการสร้าง  และพัฒนานวัตกรรมการบริการหรือการบริหารราชการ  
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบาลและประชาชน  ส่วนราชการ  ละ 1  นวัตกรรมต่อปี 
  4. ด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย หรือหน่วยงาน
อื่นที่จังหวัดขอนแก่นได้มีการสั่งการ ได้แก่ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การดูแลผู้สูงอายุตาม
โครงการมหาดไทย  ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ  โรคพิษสุนัขบ้า  และการด าเนนิงานตามโครงการคลองสวยน้ า 
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ใสไร้มลพิษ  โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด  คนในชาติมีความสุข การจัดท าและด าเนินงานตาม
คู่มือประชาชน และรายงานผลการด าเนินงานพร้อมส่งให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบตามเวลาที่ก าหนด 
  5. ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น 
  - การประเมินความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ  หรือ ITA  ของ  ปปช.  
  - การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ  LPA 
  - การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

   ให้ทุกส่วนราชการถือเป็นภารกิจ ที่ต้องมีส่วนร่วมด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
ที่มีอยู่ ซึ่งผมอยากเห็นว่าทุกเรื่องที่มีการประเมิน  จะมีผลการประเมินในระดับอย่างน้อยตามเกณฑ์ที่
หน่วยงาน หรือองค์กรของตัวชี้วัดก าหนด 

  6. ส าหรับนโยบายเฉพาะของแต่ละส่วนราชการ ที่ผมอยากให้แต่ละกองได้ปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ิมเติม ในรอบเดือน  เมษายน 2561 ถึงเดือน กันยายน 2561
นอกเหนือจาก 5  ข้อที่กล่าวมาแล้ว 

  ส านักปลัดเทศบาล 
  1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน เพ่ือเตรียมเด็กทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  
อารมณ์  และสังคม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ ครอบครัว  ชุมชน องค์กรชุมชน  เอกชน องค์กรวิชาชีพ  
สถาบันทางศาสนา  และสถาบันทางสังคมอื่นๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  3. พัฒนางานป้องกันและสาธารณภัย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  
ให้ทันสมัย  เพียงพอในงานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา  และพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้พนั กงาน
ดับเพลิงมีความรู้ เพ่ือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เช่น 
การดูแลโรคพิษสุนัขบ้า และกล้องวงจรปิด  เป็นต้น  
   5. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์
และนโยบายทุกคน 
  6.  สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการใช้ชีวิตประจ าวันเรื่องเศรษฐกิจ
ตกต่ า  ภาวะภัยแล้ง โดยจัดหาวัสดุ  เครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น   
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  7. จัดตั้ง/สนับสนุน  ให้มีลานกีฬา  ที่ออกก าลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
เพียงพอกับความต้องการ 
  8. สรรหา พัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 
  9. พัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกชุมชน  
เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับ
ทราบทั่วถึง 
  10. จัดตั้งระบบ WIFI  (อินเตอร์เน็ตไวไฟล์) ให้มีความครอบคลุมทั่วถึง ทั้ง  7  
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 

  กองคลัง 
  1. มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บภาษี  ตามระเบียบกฎหมายแผนที่ภาษี 
  2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  ให้มีความเพียงพอต่อความตอ้งการในการบริหารจัดการองค์กร 
เพื่องานมีประสิทธิภาพมาตรฐานและรวดเร็ว 
  3. ด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง จ่ายตามเงินสะสมให้มีประสิทธิและแล้วเสร็จตามก าหนด 
  4. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพตามระเบียบก าหนด 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1. พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล  โดยพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บขยะให้ทั่วถึง 
    2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม  หน้ามอง 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน  เช่น  โครงการธนาคารขยะเพ่ือชีวิต 
  4. สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐาน (อสม.) 
  5. เน้นให้มีกิจกรรมในการป้องกันโภคและควบคุมโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้  และ
สามารถด าเนินการอย่างรวดเร็ว ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์โรคได้ 
ในเบื้องต้น เช่น การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
  6. ปรับปรุ งตลาดสดเทศบาลให้สะอาดเป็นระเบียบ ส่ง เสริมและปรับปรุ ง 
ด้านสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  
เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในท้องถิ่น 
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   กองช่าง 
  1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมถนนสายหลักและถนนสายรอง ให้มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนเพียงพอ  ต่อความต้องการของประชาชน  และปรับปรุงถนนทุกสาย 
ให้อยู่ในสภาพดี 
  2. พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตรให้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
  3. พัฒนาบริการด้านไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน และที่สาธารณะให้ทั่วถึงและ
มาตรฐาน 
  4. ควบคุมปลูกสร้างอาคาร การต่อเติมอาคาร  การถมดิน  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

  สุดท้ายนี้  ผมขอให้ทุกท่านได้น านโยบายที่ผมได้มอบให้ทั้งหมดนี้  ไปจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการทุกระดับ จนถึงระดับบุคคล  โดยขอมอบให้ท่านปลัดเทศบาล ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ฝ่ายประจ า ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
เกี่ยวข้องต่อไป 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
        (นายสุรพล  เวียงวงษ์) 

    นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ 
 
 


