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เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ได้จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง    
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ด้านการสรรหา ด้านการพัฒนา ด้านการธ ารง รักษาไว้          
และแรงจูงใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ และได้แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ไปแล้วนั้น 
 

 บัดนี้ การด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565        
ได้ด าเนินการครบรอบหกเดือนแรกของปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จึงขอรายกงานผลการด าเนินการตามนโยบายฯ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีทราบ รายละเอียดตามแบบรายงานแนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     
   (ลงชื่อ)                                  ผู้รายงาน 

(นางสาวชลธิรา  วรวะลัย)  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                 (ลงชื่อ) พ.จ.ท. 

(รังสันต์  ภูกองไชย)  
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                    (ลงชื่อ) 

(นางณัฏฐกฤตญา  สุวรรณเมตตา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                        (ลงชื่อ) 

(นายกันต์พงษ์  ภูหวล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

------------------------------------------- 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม จริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงานในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. นโยบายด้านการสรรหา 
 เป้าประสงค์  วางแผนก าลังคน ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์การและเพียงพอสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการสรรหาคน         
ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 กลยุทธ์   
 ๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรองอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาและเลือกสรร 
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 3. คัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค และ
ยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 การด าเนินการ   
 ๑. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) และปรับปรุงโครงสร้าง และกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการ
ด าเนินการ จ านวน 1 ครัง้  
 2. จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
หรอืทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราก าลัง
ทั้งหมด 
 3. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่  ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์  ของ
หน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. นโยบายด้านการพัฒนา 
 เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะแต่ละต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ให้มี
ผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์กรและระดับชาติ 
 กลยุทธ์   
 ๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น
และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 2. ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
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 3. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
 4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 5. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
 การด าเนินการ   
 ๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานในแต่ละต าแหน่งไปเข้ารับการฝึกอบรม 
 3. สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-Learning เพ่ือให้บุคลากร
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 3. นโยบายด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
 เป้าประสงค์  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนา
องค์กร และการยกย่อ ชมเชย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและ
สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
 กลยุทธ์   
 ๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 3. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
 4. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้ายสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน แลด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 การด าเนินการ   
 ๑. ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 2. ด าเนินการพิจารณาความดี ความชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย
แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 4. นโยบายด้านคุณธรรม จรยิธรรม และวินัยข้าราชการ 
 เป้าประสงค์  เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ 
 กลยุทธ์   
 ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 
 การด าเนินการ   
 ๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีว่าด้วยจรรยาบรรณข้อราชการส่วนท้องถิ่น 
 2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการ
ควบคุม ก ากับ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมาย          
ที่เก่ียวข้อง 


