
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลก้อ  อ ำเภอลี้  จังหวัดล ำพูน   
ที่  ลพ 556๐1/         วันที่  2  เมษำยน  ๒๕64 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยงำนทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก) 

เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ 

ตำมท่ี งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนปลัดเทศบำล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยและกลยุทธ์ด้ำน
โครงสร้ำงกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนอัตรำก ำลังและกำร
บริหำรอัตรำก ำลัง ระยะเวลำ 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) เพ่ือเป็นกำรพัฒนำบุคลำกร และเพ่ิมพูนควำมรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีวิธีกำรปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่รับผิดชอบ สำมำรถปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่
รับผิดชอบ สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บุคลำกรทุก
คนได้รับกำรพัฒนำ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดกำรพัฒนำฝึกอบรมบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพให้คงอยู่คู่องค์กรต่อไป นั้น 

 

  บัดนี้ กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรงำนบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในรอบระหว่ำง (1 ตุลำคม 2563 – 1 มีนำคม 2564) ดังนั้น งำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดเทศบำล จึงขอรำยงำนให้นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อทรำบ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบมำ
พร้อมบันทึกนี ้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ    

 
 (นำงสำวณัฐฑิกำ  สุยะใหญ่)      

   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

                    
                                     (นำงสำวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล) 

                                   หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลก้อ 
…………..…………………………………………………………………………….........................................................… 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
 

                      (นำงสำวภัทรวดี  เจตน์จิรันตน์) 
                    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง รักษำรำชกำรแทน 

                    ปลัดเทศบำลต ำบลก้อ 
ความเห็นของนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………............................................................... 
 

             (นำงสำวภัทรวด ี เจตน์จิรันตน์) 
                          ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง รักษำรำชกำรแทนปลัดเทศบำล 

                          ปฏิบัตหิน้ำที่นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ



รายงานการด าเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก) 
ของ เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการวางแผน
ก าลังคน 

1. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำง
และกรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจของ หน่วยงำน  

 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปี 2564-2566 เพ่ือวำงแผนกำร 
เพ่ิม ลด ต ำแหน่งรองรับภำรกิจหน้ำที่ของควำมรับผิดชอบ และปริมำณงำนที่
เพ่ิมข้ึนของเทศบำลต ำบลก้อ  
2. ด ำเนินกำรจัดท ำโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ ให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะกำรบริหำร อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ ควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน และ
คุณภำพงำนที่เพ่ิมมำกข้ึน (อยู่ระหว่ำงรอผลมติ ก.ท.จ.ล ำพูน) 

2. จัดท ำและด ำเนินกำรสรรหำข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง 
เพ่ือทดแทนอัตรำก ำลังที่ลำออก หรือประกำศรับโอนย้ำย 
พนักงำนส่วนท้องถิ่นมำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง 

1. ด ำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สังกัด ส ำนักปลัดเทศบำล เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 
2563 และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นพนักงำนจ้ำง ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป 
ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลก้อที่ 334/2563 ลงวันที่ 2 พ.ย. พ.ศ. 2563 
2. ด ำเนินกำรประกำศรับรับโอนพนักงำนเทศบำล/พนักงำนส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน 
ต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น เมื่อวันที่ 1 
มีนำคม 2564 

3. จัดท ำและด ำเนินกำรสรรหำคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร หรือ
ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสำยงำนที่สูงขึ้น 

1. ด ำเนินกำรประกำศสอบคัดเลือกพนักงำนเทศบำลต ำแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
และ ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2564 

2. ด้านการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร เพ่ือวำงแผนอัตรำก ำลังให้มี
ควำมถูกด้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรของเทศบำลต ำบลก้อ เพ่ือให้มี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผนฯ/นโยบำยฯ 
 ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 
 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล ปีงบประมำณ 2564-2566 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน 
2. ด ำเนินกำรจัดส่งพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในโครงกำรตำมหลักสูตรต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่ง
ตำมสำยงำน 



 2. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  

ด ำเนินกำรแต่งแต่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1 (รอบ 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) 

4. ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

จัดท ำห้องข้อมูลข่ำวสำร เพื่อรวบรวมเอกสำรที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนในองค์กร ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
ก้อ 

ด ำเนินกำรส่งเสริมให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ 
ใช้เวลำช่วงพักเท่ียง หรือหลังเลิกงำน ให้เรียนรู้ ศึกษำข้อมูลเอกสำรจำกหน่วยงำน
ภำยนอก เพื่อน ำมำประยุกต์ ปรับ เปลี่ยน กำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 

5. ด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส 

1. ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับว่ำ
ด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึก
ของข้ำรำชกำรให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล มีควำมโปร่งใส และเป็นธรรม 

1. จัดท ำข้อบังคับเทศบำลต ำบลก้อ ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร ประจ ำปี 2564 เพ่ือ
เป็นกรอบมำตรฐำนในกำรประพฤติปฏิบัติตนของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำง  
2. แจ้งให้บุคลำกรในสังกัดรับทรำบถึงข้อบังคับเทศบำลต ำบลก้อ ว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ถือปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำน ให้มีควำมรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรม ธ ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมของข้ำรำชกำร 

2. ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  คอยควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง และโปร่งใส 

ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบแก่บุคลำกร ตำมค ำสั่งแบ่งงำน
และมอบหมำย ของเทศบำลต ำบลก้อ 

6. ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี ในด้ำนสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำน 

1. จัดท ำกิจกรรม 5 ส. ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเทศบำลต ำบลก้อ เพ่ือให้มี
ควำมสะอำด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และปลอดภัยในกำรท ำงำน 
2. จัดหำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน เพื่อให้งำนเป็นไปด้วยควำม
รำบรื่น สะดวก รวดเร็ว 
3. จัดกิจกรรมจิตอำสำของเทศบำลต ำบลก้อ เพ่ือบ ำเพ็ญประโยชน์ในที่สำธำรณะ
ชุมชนต ำบลก้อ 

                                
            (ลงชื่อ)…………………………………………………….. 

        (นำงสำวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล) 
                                                หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 


