
รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลปากทาง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด ำเนนิแผนอัตรำก ำลัง 1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำง 

และกรอบอัตรำก ำลัง ที่รองรับภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 

1.1.1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ

แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 2561 – 2563) เพื่อ

ใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลัง ท่ีรองรับ

ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สอดคล้องกับส่วน

รำชกำรในปัจจุบัน  

 1.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร พนักงำน

จ้ำง ประจ ำป ี2563 

1.2.1. ด ำเนินกำรรับโอน  (ย้ำย)  พนักงำนส่วนต ำบล  

กรณีเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำน

ผู้บริหำร ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบรหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 1 อัตรำ  เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563  โดย ก.อบ

ต.จ.พิจิตร มีมติเห็นชอบกรณีเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้

ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร คร้ังที่ 6/2563  เมื่อวันที่   

25  มิถุนำยน  2563   

 

 

 

 

 1.3 พัฒนำระบบฐำนขอ้มูลบุคลำกรเพื่อวำงแผนอัตรำก ำลังให้

มี ควำมครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

- ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลปำกทำง เพื่อวำงแผนอัตรำก ำลังให้มีควำม

ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

2. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำบุคลำกร 

ประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผนฯ/นโยบำยฯ ให้สอดคล้อง

ตำมควำมจ ำเป็น  

 

- มกีำรด ำเนนิกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำป/ีนโยบำย 

พัฒนำบุคลำกรประจ ำปี เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร 

ทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน และส่งเสริมให้บุคคลำกรทุก 

ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในกำรผลักดันนโยบำยให้บรรลุ 

เป้ำประสงค์ตอ่ไป  

 2. กิจกรรมกำรประชุมเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ 

ควำมโปร่งใส ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำงประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

3. ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำร

เรียนรู้ 

- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม 

จริยธรรม และควำมโปร่งใส ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ปำกทำง ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย

คือ ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลปำกทำง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมี

คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง ผลประโยชน์ส่วนตัว 

และผลประโยชน์ส่วนรวม และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับ

กำรปฏบัิตงิำนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

- ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ

กำรแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 

โดยกำรจัดมุมเอกสำรเพื่อกำรเรียนรู้ กำรสอนงำน แนะน ำงำน 

3. ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏบัิตงิำน 1. ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี และลูกจ้ำง ตำม 

มำตรฐำน ก ำหนดต ำแหนง่ ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  

 

2. จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ท่ี

เป็นธรรมเสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงำนมกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ก ำหนดต ำแหนง่ เพื่อพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม 

เพื่อพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถในต ำแหนง่ตำมสำยงำน  

- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น

ธรรม เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

4. ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรใน 

หนว่ยงำน 

1. แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม 

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลปำกทำง วำ่ด้วย จรรยำบรรณข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น  

2. ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง กำรควบคุม ก ำกับ 

ตดิตำมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏบัิตงิำนตำมหลักเกณฑ์ 

แนวทำง ระเบียบและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  

3. ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน

กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง ปี 2561 - 

2563 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำท่ีรับทรำบถึงประมวลจริยธรรม 

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลปำกทำง วำ่ด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น  

- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำท่ีพนักำนส่วนต ำบล

และพนักงำนจ้ำง  ตำมค ำสั่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ปำกทำง  

 

- มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร

ป้องกัน กำรทุจรติขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง 

ปี 2561 - 2563  

– มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 

ป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง ปี 

2563 

5. ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้มีควำม

เหมำะสม และตรงกับควำมต้องกำรของบุคลำกร 

1. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีกับบุคลำกร ในด้ำน 

สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

ด้ำนกำรมสี่วนร่วมในกำรท ำงำน  

- มีกำรจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน 

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล  

- จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะหรือจิตอำสำของ 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลปำกทำง 

 

 

 

 

 

 


