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การดำเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวดัร้อยเอ็ด 

เทศบาลตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน สายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม จริยธรรมและรักษาวินัยขอรายละเอียงบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.นโยบายดา้นการสรรหา 
เป้าประสงค ์
 วางแผนกำลงัคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และสรรหาบคุคลเป็นคนดีคนเก่ง 

เพื่อปฏิบัตงิานตามภารกิจของเทศบาลตำบลคูเมือง 
กลยุทธ ์
1.แต่งตัง้คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การดำเนินงานสรรหารและเลือกสรรผู้ที่มี

ความรู้ ความสามรถ สอดคลอ้งตามภารกิจของเทศบาลตำบลคูเมือง 
2.คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งทีสู่งขึน้ ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสทอภาค และยุติธรรม 

เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความหมายสามารถ เหมาะสมตำแหนง่ 
การดำเนนิการ 

 1.จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลงัที่
ภารกิจของเทศบาลตำบลคูเมือง 
 2.จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหารข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
ทดแทนอัตรากำลังทีล่าออก หรือโอนย้าย โดยมุง่เน้นให้มีอัตรากำลงัว่างไมเ่กินร้อยละ 10 ของอัตรากำลังทัง้หมด 
3.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแตง่ตั้งขา้ราชการหรือประกาศโอนย้าย พนักงานท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่ง
ที่ว่าง โดยการเผยแพร่ ประกาศผา่นบอร์ดประชาสัมพันธแ์ละเว็บไซต์ ของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธไ์ปยงั
หน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถงึกลุ่มเปา้หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.นโยบายดา้นการพัฒนา 
 เป้าประสงค ์ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะแต่ละตำแหนง่ของพนักงานเทศบาลให้มีผลการ
ปฏิบัตงิานที่มีลงสัมฤทธิ์ท่ีสงูตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยใช้เคร่ืองมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงคน์โยบายขององค์กรและระดับชาต ิ

กลยุทธ ์ 
1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯใหส้อดคล้องตามความจำเปน็และความ

ต้องการในการพัฒนาบุคคลากรของเทศบาลตำบลคูเมือง 
2.กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแตล่ะตำแหน่ง 
3.ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะและ

สมรรถนะ 
4.ดำเนินการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร ท่ีมีผลตอ่การพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
การดำเนนิการ 
1.จัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
2.จัดสง่บุคคลากรตามสายงานในแตล่ะตำแหนง่ไปเขา้รบัการฝึกอบรม 
3.สร้างบทเรียนความรู้ดา้นตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพื่อให้บุคคลากรใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 
 



 
3.นโยบายดา้นการดำรง รักษาไว้และแรงจงูใจ 
เป้าประสงค ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงาน เช่น แผนความกา้วหนา้ในสายงาน การ

ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ บำเหนจ็ความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบคุลากร สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นการพัฒนาองค์กรและการยกย่อง
ชมเชยเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัตงิานดีเด่น หรือสร้างคณุประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและสาธารณชน เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจงูใจให้บุคคลากรความผกูพันต่อองค์กร 

กลยุทธ ์
1.ประสัมพันธ์เผยแพร่เสน้ทางความก้าวหนา้ในสายงานตำแหนง่ให้บุคคลากร 
2.จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏบิัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
3.จัดให้มีการพจิารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบตัิหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ

สามารถตรวจสอบได ้
4.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากรในดา้นสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยใน

การทำงาน  และดา้นการมีสว่นร่วมในการทำงาน 
การดำเนนิการ 
1.ดำเนินการบันทึก แกไ้ข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิน่แห่งชาติให้ถูกต้อง 

ครบถ้วนและเป็นปจัจบัุน 
2.ดำเนินการพจิารณาความดี ความชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพื่อยกย่อง ชมเชยแก่

บุคคลากรดีเดน่ด้านการปฏบิัติงานและคุณประโยชนต์่อสาธารณชน 
4.นโยบายดา้นคณุธรรม จริยธรรม และวินัยขา้ราชการ 
เป้าประสงค ์เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจา้งของเทศบาลตำบลคูเมืองใช้ยึดถือปฏิบตัเิป็นเคร่ืองกำกับความประพฤติ 
กลยุทธ ์
1.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบตังิานตามแผนการเสริมสรา้งมาตรฐาน วนิัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
การดำเนนิการ 
1.แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาล

ตำบลคูเมือง วา่ด้วยจรรยาบรรณข้อราชการส่วนท้องถิ่น 
2.ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใตบ้ังคับบญัชาอยา่งเปน็ธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิรวมถึงการควบคุม 

กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใตบ้ังคับบญัชาให้ปฏิบัตงิานตามหลักเกณฑ์  แนวทาง ระเบยีบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการวางแผนกำลังคน 1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้
ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ 
หน่วยงาน  
 
 
 
2. จัดทำและดำเนินการสรรหา
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนย้าย 
 
 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรร
หาและเลือกสรร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
เพ่ือวางแผนอัตรากำลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 
 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
เพ่ือกำหนดตำแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน และการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล 
การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 
 
- ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงาน
จ้าง ประเภทพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชนและพนักงานจ้างทั่วไป   
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา   สังกัดสำนักปลัด เมื่อ
วันที่ 15  กันยายน 2564   
 
- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลากร
พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 
2564       ตามคำสั่ง เทศบาล
ตำบลคูเมือง 205/2564 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้าง 
 
- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรของเทศบาลตำบลคูเมือง
เพ่ือวางแผนอัตรากำลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ประจำปี/นโยบายพัฒนาบุคลากร
ประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ/
นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความจำเป็น 
 
 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส ของเทศบาลตำบลคูเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจำปี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มี
ส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้
บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุม
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ของเทศบาลตำบล
คูเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ
เทศบาลตำบลคูเมืองโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้
ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลตำบล
คูเมืองเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดมุม
เอกสารเพ่ือการเรียนรู้  

ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

1. ดำเนินการประเมินข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ตามมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถ
ตรวจสอบได้  
 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากร
ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในตำแหน่งตามสาย
งาน 
 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด
โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล 
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง  
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 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2564  เทศบาลตำบลคูเมือง ไดจ้ดักิจกรรม/โครงการช้ีแจงแนวทางการ

ปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่การดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึง่เป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขอหงนายกเทศมนตรี หลังจากประกาศไว้ เมื่อคร้ังแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล ทั้งนี้ก็เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี ประมวลจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


