
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลคูเมือง 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  เพ่ือให เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตําบลคูเมือง  จึงกําหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และสงเสริมใหบุคคลากร
ทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุเปาประสงคตอไป ดังนี้ 

  1. วางแผนการบริหารอัตรากําลังใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ
องคกร 
  2. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตรากําลังใหมีความครบถวน สมบูรณและเปน
ปจจุบัน  
  3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะสอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจของ
องคกร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
  4. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
  5. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ
ตรวจสอบได  
  6. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหมีความเหมาะสม และตรงกับความตองการของบุคลากร  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5   เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 

 
      
                                                ลงชื่อ    
 

                    (นายสุรีย  ยางเงิน) 
                    นายกเทศมนตรีตําบลคูเมือง 

 
 
 
 
 



การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป พ.ศ.2564 
เทศบาลตําบลคูเมือง อําเภอเมืองสรวง จงัหวัดรอยเอ็ด 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ดานการวางแผนกําลังคน 1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการกําหนด
โครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจของ 
หนวยงาน  
 
 
 
2. จัดทําและดําเนินการสรรหาขาราชการ และพนักงานจาง 
ทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังท่ีลาออก 
หรือโอนยาย 
 
 
3. แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  
 
 
 
 

- ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพ่ือกําหนดตําแหนง
ใหมเพ่ิม รองรับภารกิจของหนวยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานใหสอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน  
(วิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผูท่ีเก่ียวของ ) 
 
- ดําเนินการประกาศสรรหาพนักงานจาง   ตําแหนงผูชวยเจา
พนักงานธุรการ   สังกัดสํานักปลัด เม่ือวันท่ี 12 ม.ค.64 
 
 
- ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานจางท่ัวไป ประจําป พ.ศ. 2564       
ตามคําสั่ง เทศบาลตําบลคูเมือง ท่ี 7/2564  ลงวันท่ี 13 
ม.ค.64 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการสอบ
พนักงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 



 5. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตรากําลัง
ใหมีความครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน  
 

- ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของเทศบาล
ตําบลคูเมืองเพ่ือวางแผนอัตรากําลังใหมีความครบถวน 
สมบูรณและเปนปจจุบัน  
 

ดานการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจําป และดําเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ใหสอดคลองตามความจําเปน 
 
 
 
2. กิจกรรมการประชมุเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใส ของเทศบาลตําบลคูเมืองนอยประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564    
 
 
 
 
 
3. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

- มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจําป เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และสงเสริมให
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดัน
นโยบายใหบรรลุเปาประสงคตอไป 
 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส ของเทศบาลตําบลคูเมือง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุมเปาหมายคือ 
ขาราชการ เจาหนาท่ี ลูกจางของเทศบาลตําบลคูเมืองโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมเปาหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ตระหนักรูถึงผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม 
และสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
- ดําเนินการสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาท่ี ลูกจางของ
เทศบาลตําบลคูเมืองเรียนรูดวยตนเองเก่ียวกับการแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม โดยการจัด
มุมเอกสารเพ่ือการเรียนรู  
 
 
 

 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 



ประเด็นนโยบาย 
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ดําเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาท่ี และลูกจาง 

ตามมาตรฐาน กําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ และ
สมรรถนะ  
 
2. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ท่ีเปนธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได  
 

- หนวยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตามสายงาน 
 
- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดโดยผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ ดูแล กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐาน
กําหนดตําแหนง  
 

ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหนวยงาน  

1. แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับของเทศบาลตําบล 
คูเมืองนอยวาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 
 
2. ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา 
อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ 
ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
 
3. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของเทศบาลตําบลคูเมือง ป 2561  - 2565 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับของเทศบาลตําบล 
คูเมืองนอยวาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 
 
- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีและพนักงานจาง 
ตามคําสั่งของเทศบาลตําบลคูเมือง 
 
 
 
- มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลคูเมือง ป พ.ศ.2561  - 
2565  
– มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลคูเมืองประจําป  พ.ศ.
2564 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 



ดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตให
มีความเหมาะสม และตรงกับความตองการ
ของบุคลากร 
 

1. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี บุคลากร ในดาน
สภาพแวดลอมการทํางาน ดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ดานการมีสวนรวมในการทํางาน  

- มีการจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน  
- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสานธารณะหรือ จิตอาสาของ
เทศบาลตําบลคูเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


