
การด าเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลปากทาง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจติร 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ / กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด าเนนิแผนอัตราก าลัง 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด

โครงสร้าง และกรอบอัตราก าลัง ท่ีรองรับภารกิจของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

1.1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ได้ด าเนินการ

จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 – 

2566) เพื่อใชใ้นการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง 

ท่ีรองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้อง

กับสว่นราชการในปัจจุบัน  

 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 

พนักงานจ้าง ประจ าป ี2565 

1.2.1. ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรร

หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงาน 

สังกัดกองช่าง จ านวน 1 อัตรา เมื่อวันท่ี 20-28 เดือน 

มกราคม พ.ศ.2565 และได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร

โดยวิธีทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เมื่อ

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งพนักงาน

จ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน  เมื่อวันท่ี  9  กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

  1.2.2 ด าเนินการสรรหาต าแหน่งบริหารว่างตามค าสั่ง

หัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  8/2560 โดยให้ 

คณะกรรมการ  กลางพนักงานส่วนต าบลสรรหา จ านวน 3 

ต าแหนง่ 3 อัตรา ดังนี้  

ต าแหน่งสายงานผู้บรหิาร 

1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  

ระดับกลาง)  

2.  หัวหนา้ส านักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน้)   

3.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับต้น)   

 

 1.3 พัฒนาระบบฐานขอ้มูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลัง

ให้มี ความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลปากทาง เพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความ

ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา

บุคลากร ประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ ให้

สอดคล้องตามความจ าเป็น  

 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/

นโยบาย พัฒนาบุคลากรประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

บริหาร ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้

บุคคลากรทุก ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน

นโยบายให้บรรลุ เป้าประสงค์ตอ่ไป  

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

 2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และ ความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ปากทาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลปากทาง โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง 

ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถ

น ามาประยุกตใ์ชก้ับการปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากทาง เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ

การแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 

โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้ การสอนงาน แนะน า

งาน 

 

3. ด้านการประเมินผลการปฏบัิตงิาน 1. ด าเนนิการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง ตาม 

มาตรฐาน ก าหนดต าแหนง่ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  

 

 

2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ท่ี

เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในต าแหน่งตามสาย

งาน  

- หนว่ยงานมกีารถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

4. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน 

หนว่ยงาน 

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม 

ข้าราชการสว่นท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน

ต าบลปากทาง ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสว่นท้องถิ่น  

2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง การควบคุม ก ากับ 

ติดตามและดูแลผู้ ใต้ บังคับบัญชา ให้ปฏิ บัติ งานตาม

หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจรติขององคก์ารบริหารส่วนต าบลปากทาง ปี   

2561 - 2564 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบถึงประมวลจริยธรรม 

ข้าราชการสว่นท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน

ต าบลปากทาง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสว่นท้องถิ่น  

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้าง  ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วน

ต าบลปากทาง  

 

- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจรติขององคก์ารบริหารส่วนต าบลปากทาง 

ปี 2561 - 2564  

– มผีลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง ปี 

2565 

 

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความ

เหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีกับบุคลากร ในด้าน 

สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 

ด้านการมสี่วนร่วมในการท างาน  

- มกีารจัดอปุกรณข์ั้นพื้นฐานในการปฏบัิตงิานอย่างครบถ้วน 

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือจิตอาสาของ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากทาง 

 

 

 

 

 


