
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 

องค์การบรหิารส่วนต าบลปากทาง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด ำเนนิแผนอัตรำก ำลัง 1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในกำรก ำหนด

โครงสร้ำง และกรอบอัตรำก ำลัง ท่ีรองรับภำรกิจของ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

1.1.1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ

แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 2564 – 2566) เพื่อ

ใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลัง ท่ีรองรับ

ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สอดคล้องกับส่วน

รำชกำรในปัจจุบัน  

 1.2 จัดท ำและด ำเนนิกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร พนักงำน

จ้ำง ประจ ำป ี2564 

1.2.1. ด ำเนินกำรประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อด ำเนินกำรสรร

หำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย

เจ้ำพนักงำนธุรกำร สังกัดส ำนักงำนปลัด จ ำนวน 1 อัตรำ 

สังกัดกองคลัง 1 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงท่ังไป ต ำแหน่ง 

คนงำน สังกัดส ำนักงำนปลัด จ ำนวน 2 อัตรำ เมื่อวันท่ี  

13 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 โดยรับสมัครตัง้แตว่ันท่ี  

26 พฤศจิกำยน-7 ธันวำคม 2563 และได้ด ำเนินกำรสรรหำ

และเลือกสรรโดยวิธีทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและ

ทักษะเฉพำะท่ีจ ำเป็นต่อกำรปิิบัติงำน (สัมภำษณ์  เมื่อวันท่ี 

15 ธันวำคม 2563 โดย ก.อบต.จ.พิจิตร มีมติเห็นชอบกำร

จ้ำงพนักงำนจ้ำง ในกำรประชุม ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี  

29 มกราคม 2564   

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

  1.2.2 ด ำเนินกำรประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อด ำเนินกำรสรร

หำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย

เจ้ำพนักงำนธุรกำร สังกัดกองชำ่ง จ ำนวน 1 อัตรำ เมื่อวันท่ี  

11 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 โดยรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 18-

26 มกรำคม 2564 และได้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร

โดยวิธีทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและทักษะเฉพำะท่ี

จ ำเป็นต่อกำรปิิบัติงำน (สัมภำษณ์  เมื่อวันท่ี 29 มกรำคม 

2564 โดย ก.อบต.จ.พิจิตร มีมติเห็นชอบกำรจ้ำงพนักงำน

จ้ำง ในกำรประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 

2564   

1.2.3 ด ำเนนิกำรประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อด ำเนินกำรสรรหำ

และเลอืกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ต ำแหน่ง คนงำน สังกัด

ส ำนักงำนปลัด จ ำนวน 1 อัตรำ กองคลัง จ ำนวน 1 อัตรำ เมื่อ

วันท่ี 22 เดอืน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 โดยรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 

2-11 มีนำคม 2564 และได้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร

โดยวิธีทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์  เมื่อ

วันท่ี 17 มนีำคม 2564 โดยได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งพนักงานจ้าง

ท่ัวไป ต าแหนง่ คนงาน  เมื่อวันท่ี  24 มีนาคม 2564  

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

  1.2.4 ด ำเนนิกำรสรรหำต ำแหน่งบริหำรว่ำงตำมค ำสั่งหัวหน้ำ 

คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ท่ี  8/2560 โดยให้ 

คณะกรรมการ กลางพนักงานส่วนต าบลสรรหำ จ ำนวน 3 

ต ำแหนง่ 3 อัตรำ ดังนี้  

ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

1.  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (นักบริหำรงำนท้องถิ่น  

ระดับกลำง   

2.  หัวหน้ำส ำนักปลัด  (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น    

3.  ผู้ อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  (นักบริหำรงำน

กำรศึกษำ ระดับต้น    

 

 1.3 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรเพื่อวำงแผนอัตรำก ำลัง

ให้มี ควำมครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

- ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลปำกทำง เพื่อวำงแผนอัตรำก ำลังให้มีควำม

ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

2. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำ

บุคลำกร ประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผนฯ/นโยบำยฯ ให้

สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น  

 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี/

นโยบำย พัฒนำบุคลำกรประจ ำปี เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร

บริหำร ทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน และส่งเสริมให้

บุคคลำกรทุก ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในกำรผลักดัน

นโยบำยให้บรรลุ เป้ำประสงค์ตอ่ไป  

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

 2. กิจกรรมกำรประชุมเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 

และ ควำมโปร่งใส ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

3. ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำร

เรียนรู้ 

- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม 

จริยธรรม และควำมโปร่งใส ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ปำกทำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยมี

กลุ่มเป้ำหมำยคือ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี ลูกจ้ำงขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลปำกทำง โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้

กลุ่มเป้ำหมำยมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง 

ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสำมำรถ

น ำมำประยุกตใ์ชก้ับกำรปิบัิตงิำนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

- ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี ลูกจ้ำงของ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ

กำรแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 

โดยกำรจัดมุมเอกสำรเพื่อกำรเรียนรู้ กำรสอนงำน แนะน ำ

งำน 

3. ด้ำนกำรประเมินผลกำรปิบัิตงิำน 1. ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี และลูกจ้ำง ตำม 

มำตรฐำน ก ำหนดต ำแหนง่ ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  

 

2. จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปิิบัติงำนรำชกำร ท่ี

เป็นธรรมเสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงำนมกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ก ำหนดต ำแหน่ง เพื่อพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร

อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำย

งำน  

- หนว่ยงำนมกีำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปิิบัติงำนอย่ำงเป็น

ธรรม เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

4. ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรใน 

หนว่ยงำน 

1. แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม 

ข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลปำกทำง ว่ำด้วย จรรยำบรรณข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น  

2. ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปิิบัติ รวมถึง กำรควบคุม ก ำกับ 

ติดตำมและดูแลผู้ ใต้ บังคับบัญชำ ให้ปิิ บัติ งำนตำม

หลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  

3. ส่งเสริมให้บุคลำกรปิิบัติงำนตำมแผนปิิบัติกำรป้องกัน

กำร ทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำงปี 2564 - 

2566 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำท่ีรับทรำบถึงประมวลจริยธรรม 

ข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลปำกทำง ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น  

- ด ำเนนิกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำท่ีพนักำนส่วนต ำบล

และพนักงำนจ้ำง  ตำมค ำสั่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ปำกทำง  

 

- มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปิิบัติงำนตำมแผนปิิบัติกำร

ป้องกัน กำรทุจรติขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง 

ปี 2564 - 2566  

– มผีลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปิิบัติงำนตำมแผนปิิบัติกำร 

ป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง ปี 

2564 

5. ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้มีควำม

เหมำะสม และตรงกับควำมต้องกำรของบุคลำกร 

1. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีกับบุคลำกร ในด้ำน 

สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

ด้ำนกำรมสี่วนร่วมในกำรท ำงำน  

- มกีำรจัดอุปกรณข์ั้นพื้นฐำนในกำรปิบัิตงิำนอย่ำงครบถ้วน 

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล  

- จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะหรือจิตอำสำของ 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง 

 

 

 

 

 

 


