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รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าป ี2564 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. วางแผนการบริหารอัตราก าลัง 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับบทบาทและภารกิจขององค์กร 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง 
และกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของเทศบาล 

1.1.1 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ด าเนินการจัดท าแผน 
อัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) เพ่ือใช้ 
ในการก าหนดโครงสร้าง และกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับภารกิจ 
ของเทศบาลให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ประจ าปี 2564 

1.2.1 ด าเนินการประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล  

1.2.2 รายงานต าแหน่งบริหารว่าง โดยให้ ก.ท.สรรหา 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
บุคลากร 

2.1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น (LHR) - ด าเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากร 
ในระบบ LHR ได้แก่ 
(1) ระบบแผนอัตราสามปี ประกอบด้วย โครงสร้างส่วนราชการ 
กรอบอัตราก าลังสามปี ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งตามสายงาน 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงานอัตราเงินเดือน และระบุผู้ครอง
ต าแหน่งหรืออัตราว่าง และ 
(2) ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการสามัญและครู ประกอบด้วย  
การดึงข้อมูลและรูปถ่ายจากบัตรประชาชน ค าสั่งต าแหน่ง 
และอัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม  
การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว และอ่ืน ๆ 
ที่ระบบก าหนดไว้ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/ นโยบายพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/ นโยบายฯ ให้สอดคล้องตาม
ความจ าเป็น 
 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/ นโยบาย 
พัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคลากร 
ทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบาย 
ให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ - บุคลากรเขา้รับการอบรมหรือการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี 
เนื้อหาสอดคล้องกับต าแหน่ง/ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ของผู้นั้น หรือน ามาใช้กับการพัฒนางานหรือความก้าวหน้า 
ในการบริหารงานบุคคลได้ 

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.1 ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

4.2 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

5. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

5.1 จัดท าร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

5.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

5.3 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ตามค าสั่ง 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

5.4 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจ าปี 2561-2564 

- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจ าปี 2561-2564 
- มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจ าปี 2564 
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การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าป ี2564 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

  จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี สิ่งส าคัญที่ถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนฯ นั้น คือ มีแผนการด าเนินงานที่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้  
ดังนี้ 
 

  ปัญหาและอุปสรรค 
  1. การด าเนินการในการจ่ายเงินเดือน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ได้ ตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2. พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจ ากัด และยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
 

  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการปรับปรุงระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 35  
เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 
  2. ควรมีการจัดอบรมชี้แจง พร้อมซักซ้อมแนวทางการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


