
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
       ตามท่ีเทศบาลต าบลโคกตูม  ได้มีการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ตามหัวข้อ 
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปแล้วนั้น 
    

 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลต าบลโคกตูม ใน
ปีงบประมาณ 2564  ได้มีการด าเนินการ  ดังนี้ 

(1)  นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง  ประกอบด้วย 
- การจัดท าแผนอัตราก าลัง พ.ศ.2564 – 2566 
- การก าหนดโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการ 

(2)  นโยบายด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ประกอบด้วย 
- การสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารมาด ารงต าแหน่งที่ว่างอยู่ 
- การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ประเภทท่ัวไปเป็นประเภท
วิชาการ 
- การรับโอนพนักงานเทศบาลมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
- การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 

     (3)  นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประกอบด้วย 
 - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2566 
     (4)  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย 
 - การส่งเสริมการฝึกอาชีพในชุมชน   
 - การออกส ารวจและช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส และยากจน 
     (5)  นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
 - การออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
     (6) นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร  ประกอบด้วย 
 - การจัดโครงการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (ใน
ปีงบประมาณ 2563) ส าหรับปีงบประมาณ 2564 ยังไม่ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 
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* โครงการ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
เพ่ิมเติม มีดังนี้ 
ค่านิยม ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
(ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หน้า 15) 

1. การพัฒนาองค์ความรู้ (knowledge Management : KM) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
สายงานท่ีมีในแผนอัตราก าลัง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 การอบรมหลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร การบริหารงานเอกสารใน
ยุค Digital” 

 การฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 

 การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้แต่ละส่วนราชการ ไว้ในเมนูการจัดการความรู้ KM เวปไซต์
เทศบาลต าบลโคกตูม  www.khoktoom.go.th 
 

2. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 ไม่มีบุคลากรบรรจุใหม่ เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 
ค่านิยมที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
*กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี (ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
1. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ผู้มีส่วนได้
เสียภายใน) 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานครบ 1 ปี เข้าตอบแบบประเมินฯ ถึง
จ านวนขั้นต่ าแล้ว 
 
 
 

http://www.khoktoom.go.th/
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3. กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ         พ.ศ.2564 
*กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน(ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร) 

1. กิจกรรมจัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 

2. โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ข้อมูลด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างจิตส านึก ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook Line website ฯลฯ) 

– หน่วยงานมีการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคลากร ได้เข้าถึงผ่าน
ทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์(Facebook) ของหน่วยงานอยู่เสมอ  – website  – Facebook   – line 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ และการบ าเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์ 

– กิจกรรมการจัดงาน ด้านศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ 
– กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ ที่หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมด าเนินการ 

ค่านิยม ที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต (ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร) 

1.จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราชการเป็นองค์กรเรียนรู้ เช่น การจัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการ แผ่นพัน คู่มือการ
ท างาน เผยแพร่ให้กับบุคลากรในสังกัด (การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร knowledge Management : KM) 

2. กิจกรรมประชุมถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน (ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร) 

1. การพัฒนาองค์กร (knowledge Management : KM) การรายงานผลการฝึกอบรมให้เพื่อนร่วมงานทราบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- การอบรมหลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร การบริหารงานเอกสารในยุค Digital” 
- การฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564” 
 
 

https://www.takfacity.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
https://www.takfacity.go.th/home/category/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%86-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2
https://www.facebook.com/media/set?vanity=TakFaSubdistrictMunicipality&set=a.3595656437218021
https://www.takfacity.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
https://www.takfacity.go.th/home/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1
https://www.takfacity.go.th/home/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2
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2.ส่งเสริมกิจกรรมหรือท างานเป็นทีม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะ   
 การจัดการองค์ความรู้ ในองค์กร  (knowledge Management : KM) การท างานร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือร่วมงาน มีการด าเนินการ ดังนี้ 

– กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
– การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (knowledge Management : KM 
3. ส ารวจความต้องการฝึกอบรม หรือสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของพนักงานเทศบาล 
– ผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรม หรือสภาพปัญหาความต้องการฯ 
– แบบส ารวจความต้องการฯ 
4. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท างาน (Quality of work life) หรือ กิจกรรม    
5 ส. ในส านักงาน มีการด าเนินการ ดังนี้ 
– โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ก าหนดแล้วเสร็จของโครงการ เดือนพฤษภาคม 2564  (เอกสารโครงการฯ)  
5. ส ารวจความต้องการพึงพอใจในองค์กร 
- ผลการส ารวจความพึงพอใจในองค์กร 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
 

********************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.takfacity.go.th/home/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2
https://www.takfacity.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%84%E0%B8%81.5%E0%B8%AA.pdf
https://www.takfacity.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%84%E0%B8%81.%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf


 
 


