
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

  --------------------------------------------------------         
เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองลพบุรี 

ที่นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้ประกาศเมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม 2564 เป็นการด าเนินงานตามกระบวนการ
บริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย การวางแผนก าลังคน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการลงโทษ การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

1. การวางแผนก าลังคน 
 นโยบาย 
 1. ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองลพบุรีตามกฎหมาย 
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดโครงสร้าง 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในให้มีความเหมาะสม ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 2. ให้การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน ต าแหน่ง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 
สมรรถนะที่ต้องการ ให้สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ           
ส่วนราชการภายใน 
 3. ให้มีการวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลให้เพียงพอ เกิดความคุ้มค่า  
 4. ให้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการใช้ก าลังคน ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจความต้องการก าลังคน งบประมาณ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีข้ึนในอนาคต 
 5. ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงาน 
 มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด ดังนี้ 
 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลเมืองลพบุรี โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลักษณะ 
งานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ของเทศบาล 
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลเมืองลพบุรีที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณ
ของเทศบาลเมืองลพบุรี 
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 (2) วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ โดยวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และก าหนดภารกิจ        
ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ตามกฎหมายจัดตั้ง
เทศบาลแต่ละประเภท พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้
ทราบว่าในแต่ละส่วนราชการมีภารกิจอะไรที่จะต้องด าเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี และอยู่ในอ านาจ
ตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามนโยบายหรือไม่ ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินถึงจุดแข่ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางในการเข้าไปแก้ปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
หลักการ SWOT เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
 (3) วิเคราะห์เพ่ือประเมินความต้องการก าลังคนว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าว่ามี
ความจ าเป็นต้องใช้ก าลังคนประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด และต าแหน่งใดที่มี     
ความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลพบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการวิเคราะห์    
ความต้องการก าลังคน พิจารณาได้จากภารกิจ หรือปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคาดคะเนว่า          
จะมีเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจพิจารณาได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 (4) ท าการวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ        
และต าแหน่งเพื่อให้มีการใช้ก าลังคนเกิดประโยชน์สูงสุด 
 (5) ท าการส ารวจ ประเมินความรู้ ความสามารถของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง      
ในเทศบาลเมืองลพบุรี เพ่ือวางแผนการพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 
 (6) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้างต้น มาจัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ในส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองลพบุรี 
 (7) เทศบาลเมืองลพบุรีน าเสนอแผนอัตราก าลัง 3 ปีที่ได้จัดท าขั้นให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 (8) เมื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือเป็นกรอบการก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหาต าแหน่ง การใช้ต าแหน่ง และการพัฒนาบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อไป 
 

 ปัญหา อุปสรรค 
 1. การสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งตามแผนอัตราก าลัง มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา     
หากไม่สามารถด าเนินการสรรหาได้ภายใน 1 ปี จะต้องยุบเลิกอัตราต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง หากจะก าหนด
ต าแหน่งใหม่จะต้องมีข้ันตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) 
อีกครั้ง 
 2. ภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีข้อจ ากัด
ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลเมืองลพบุรีให้มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
 
2. การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง 
 นโยบาย 
 1. กระบวนการสรรหา การบรรจุแลแต่งตั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง      
ก าหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ประกาศก าหนด 
 2. การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคน
ของส่วนราชการภายใน และกรอบโครงสร้างอัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้บังคับ              
ในปีงบประมาณนั้น ๆ 
 ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลเมืองลพบุรีด าเนินการด้านการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์          
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี 
(ก.ท.จ.ลพบุรี) ประกาศก าหนด และเป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
 1. มีการด าเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้เพ่ือมาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล         
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี)  
 2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือ
ข้าราชการประเภทอื่นตามกรอบอัตราก าลัง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ , Facebook 
และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 ปัญหา อุปสรรค 
 1. ขาดอิสระในการสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้ง รวมทั้งการสรรหาต าแหน่งสายงาน
บริหารหรือการแต่งตั้งสายงานบริหารให้สูงขึ้น ไม่เป็นไปตามความต้องการของพ้ืนที่ เนื่องจากอ านาจในการ
สรรหาเป็นอ านาจของส่วนกลาง เมื่อมีการสรรหาและจัดส่งผู้สอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ได้มาบรรจุแต่งตั้ง บางรายปฏิบัติงานไม่ถึง 2 เดือนก็ย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม ท าให้การปฏิบัติภารกิจงาน
ขาดความต่อเนื่อง 
 2. การโอนย้ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเภทยังเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก    
ถูกหลักเกณฑ์การโอนย้ายจ ากัด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีอิสระ และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 

3. การพัฒนาบุคลากร 
 นโยบาย 
 1. ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด 
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 2. ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตาม
ความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ คุ้มค่า  
 3. ให้มีการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก และการพัฒนาหลังได้รับ   
การบรรจุและแต่งตั้งจนถึงเกษียณอายุราชการ ตามความจ าเป็น เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน 
และประโยชน์ของตัวบุคลากรในการสร้างความก้าวหน้าในชีวิตการรับราชการ 
 4. การพัฒนาบุคลากร อาจด าเนินการเอง หรือส่งตัวบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม         
ในหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) หรือสถาบันพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่นหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง ก าหนดหรือจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ที่เทศบาลเมืองลพบุรีก าหนด 
 5. ให้มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงาน 
 มีการส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด และน าข้อมูล       
จากการศึกษาวิเคราะห์มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564 – 2566) โดยตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ ทุกสายงาน จึงได้ก าหนดแผนงานพัฒนาความรู้
สู่ความเป็นมืออาชีพนั้น โดยมุ่งพัฒนาทั้งความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ความรู้และทักษะ
ในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และการจัดการสมัยใหม่ พัฒนากรอบแนวความคิดให้กว้างไกล และเป็นสากล 
รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และทั่วถึงเพ่ือให้ข้าราชการเทศบาลเมืองลพบุรี
และลูกจ้างก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยกว้างขวาง ตามเจตนารมณ์ในการพัฒนา
ประชารัฐและนโยบายรัฐบาลต่อไป 
 ** ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ประเทศไทย
อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การจัดส่งบุคลากร   
เข้ารับการศึกษาอบรมตามห้วงระยะเวลาตามแผนพัฒนาบุคลากรมีข้อจ ากัดและต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มี
ก าหนด ** 
 ปัญหา อุปสรรค 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การ
ฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาอบรม ณ ที่ตั้ง เป็นการศึกษาอบรมทางออนไลน์ ตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) 
 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 นโยบาย 
 1. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข       
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ประกาศก าหนด 
 2. ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ 
การด าเนินการทางวินัย การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง และการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างในสังกัด 
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 ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) และครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่    
30 กันยายน 2564) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน       
การเ พ่ิมค่าจ้าง การเลื่อนค่าตอบแทน และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง โดยผ่านความเห็น               
ของคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว 
 2. น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้การประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับ
ข้าราชการ และเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้กับลูกจ้างประจ า ในครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลัง ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 และ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 ปัญหา อุปสรรค 
 1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะประจ าสายงานของ
ตนเองในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 2. การโอนย้ายในระหว่างวงรอบการประเมิน มีผลต่อผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
 ข้อเสนอแนะ 
 1. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในการจัดท าตัวชี้วัดในการประเมินสมรรถนะ      
ในการปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 2. การก าหนดวันรับโอนหรือให้โอนควรก าหนดในวันที่ครบวงรอบการประเมิน 6 เดือน 
 

5. การสร้างแรงจูงใจ และการลงโทษ 
 นโยบาย 
 1. ให้มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดีให้รักและคงอยู่ในหน่วยงาน         
ในรูปแบบของการพัฒนา ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพหรือสายงาน การพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษหรือ         
เงินรางวัลประจ าปีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) 
ประกาศก าหนด 
 2. ให้มีการลงโทษบุคลากรที่กระท าผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติหรือนโยบาย   
ที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) 
ประกาศก าหนดว่าเป็นความผิด และก าหนดโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางอาญา ทางแพ่งหรือทางวินัย 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ประจ าปี 2564 
 2. มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ท าคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานในสถานการณ์การ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) 
 3. มีประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย    
การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
 4. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่มีข้อร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในสังกัดว่ากระท าความผิด
ที่ต้องด าเนินการทางวินัยแต่อย่างใด 
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 ปัญหา อุปสรรค 
 บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยหรือการลงโทษ
ทางวินัย และการตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยเมื่อมีการกระท าความผิด หรือการถูกชี้มูลความผิดของทาง
ส านักงาน ป.ป.ช.  
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย โดยการฝึกอบรม 
หรือการจัดท าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงบทลงโทษทางวินัย เป็นต้น 
 

6. การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
 นโยบาย 
 1. ให้มีการประกาศหรือจัดท าประมวลจริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 2. ให้มีการก าหนดมาตรการภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม     
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และจัดท าโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการที่ก าหนด เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกและค่านิยมให้กับบุคลากรในสังกัด 
 3. ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ประกาศก าหนด มาใช้ในการควบคุม ดูแล 
บังคับบัญชาบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ นโยบาย
รวมถึงประมวลจริยธรรมและมาตรการภายในที่ก าหนดขึ้น 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการจัดท าประมวลจริยธรรมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
 2. มีการประกาศก าหนดมาตรการภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
 3. มีการจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรการที่ก าหนด  
 4. มีการประชุมประจ าหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ที่ก าหนด 
 ปัญหา อุปสรรค 
 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรการที่ก าหนด ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม  
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการก ากับติดตามส่วนราชการ น ามาตรการที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติให้มากขั้น และควร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงาน และควรปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

7. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 นโยบาย 
 1. ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานและระบบงานให้มีความสะดวก เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 2. ให้มีการจัดสวัสดิการและเครื่องอ านวยความสะดวกในที่ท างานให้เกิดความสะดวก 
คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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 3. มีการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติ
ด้วยกันเองเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ท างาน เพ่ือให้การจัดแบ่งส่วนราชการภายในเป็นสัดส่วน 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานในทุกๆ ส่วนราชการของเทศบาล 
 2. มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
 3. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพัก ที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการอย่างเหมาะสม 
 4. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(โครงการสวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์)  
 ปัญหา อุปสรรค 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยังไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนของเทศบาล เนื่องจากจ านวนบุคลากร
ที่มีเป็นจ านวนมากส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจด าเนินการล่าช้าไปบ้าง 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดให้มีการตรวจติดตาม หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานของบุคลากรในสังกัด    
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

 

   
............................................................................. 

 
 

 
 
 
  
 


