ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ด ี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เก!:65กิ!)'
ลกป 1โลกรเว3โ6ก(ะ)' /)ร56551าก6ท! : เไ70
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
๑. ด้านการวางแผนอัต รากำลัง
การวางแผนอัตรากำลังมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวช้องและนำไปสู่การกำหนดจำนวน
ประเภท และระดับตำแหน่ง ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลังอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
อยู่เสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ มีก ารแต่งตั้ง คณะกรรมการจัด ทำแผนอัต รากำลัง และประชุม คณะกรรมการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง
๑.๒ เอกสารแผนอัตรากำลังมีการระบุยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งสอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของหน่วยงาน
๑.๓ มีบทวิเคราะห์ รพ07 ศักยภาพชององค์กรโดยระบุจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคอย่างชัดเจน
๑.๔ มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่ามืภารกิจหรือกิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการ
๑.๕ ส่วนราชการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งระบุงานของแต่ละฝ่ายอย่าง
ชัดเจน และมีการนำปริม าณงานที่เกิด ขึ้น ชองแต่ล ะส่วนราชการมาคำนวณเป็น ระยะเวลาที่เกิด ขึ้น
โดยแสดงเป็นรายโครงการหรือรายการแต่ละโครงการ/รายการบั้นใช้เวลาดำเนินการโดยประมาณเป็น
ระยะเวลา นำมาคำนวณในสัดส่วนเวลาการทำงานต่อเพื่อกำหนดจำนวนช้าราชการและพนักงานจ้างที่พึงมี
๑.๖ มีการแสดงรายการหรือระบุเวลาการทำงานของช้าราชการและพนักงานจ้างว่า
ใน ๑ ปี จะมีเวลาปฏิบ ัต ิราชการอย่างน้อย ๘๒,๘๐๐ นาที และนำผลการวิเคราะห์มาคำนวณเป็น
อัตรากำลังที่ต้องการของแต่ละกอง โดยมีการจำแนกเป็นความต้องการกำลังคนว่าต้องการกำลังคนเป็น
ประเภทสายงานผู้ปฏิบัติ สายงาน ผู้บริหารในระดับใด จำนวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๗ มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านบุคลากรด้วยระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
และฐานข้อมูลอื่นๆ ให้เป็นปีจจุบันและทันสมัย
/ ๒. การสรรหา..

-๒๒. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแผนการสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากร
โดยมีการจัดทำแนวทางการดำเนินการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่เป็นไปตามระเบียบ และ
ข้อบังคับ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๒.๑ กำหนดแผนการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และให้ทันต่อความต้องการในการใช้อัตรากำลังชองส่วนราชการต่างๆ
๒.๒ มีหนังสือรายงานตำแหน่งข้าราชการที่ว่างต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๓ การรับสมัครคัดเสือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ต้องประซาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เา17|ว://ผพ'ห/.กล^ห0 กร1-50.1:๒ แจ้งส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เพื่อให้
สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนที่สอดคล้องตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ
๒.๕ ตั้งงบประมาณไว้ส ำหรับ การจ่า ยเงิน เดือ น ค่าจ้างและค่าตอบแทนให้ก ับ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และจะต้องใช้
งบประมาณไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของงบประมาณรายจ่ายทั่งหมด
การพัฒนาบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ มีการวางแผนพัฒ นาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในทุกระดับ ตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้บุคลากรเกิดพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
๓.๑ จัดทำและดำเนิน การตามแผนพัฒ นาข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ระยะ ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ สอดคล้องตามแผนอัตรากำลัง
๓ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
๓.๒ จัดทำแผนปีกอบรมรายตำแหน่ง (7โลเทเท5 ^๐ลบุกาลเว) เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นชองแต่ละตำแหน่ง
๓.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรได้อบรม และเรียนรู้ตามที,กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนด
๓.๔ ส่งเสริม ให้บ ุค ลากรองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด นครศรีธ รรมราชได้พ ัฒ นา
ศักยภาพตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างทั่วถึง
๓.๕ นำระบบสารสนเทศเพื่อ ยกระดับ การพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล มาใช้เป็น
ระบบงานพัฒนาบุคลากร
๓.๖ จัดให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสรรถนะที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนด
๓.๗ จัดให้มีแบบสำรวจความต้องการพัฒนารายบุคคล และจัดมีการประเมินความ
พึง พอใจชองบุค ลากรในหน่ว ยงานที่ม ีต ่อ การพัฒ นาบุค ลากรชององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
นครศรีธรรมราช
๓.

๔. ด้าน....

-๓๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครศรีธ รรมราช มีก ารสร้า งบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อ มให้เอื้อ ต่อ การปฏิบ ัต ิงาน เพื่อ สนับ สนุน ให้ผู้ป ฏิบ ัติงานทำงานได้เตมศักยภาพและ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
๔.๑ สร้า งสภาพแวดล้อ มและบรรยากาศที่เอื้อ ต่อ การปฏิบ ัต ิงานให้ข ้า ราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างมีความสุข ความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงาน
๔.๒ มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบาย โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
ข้าราชการเป็นประจำทุกเดือน
๔.๓ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานที่ทำงาน (8เ3 (นื63กเก3 ปลV) และกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาในหน่วยงาน
๔.๔ มีการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง
๔.๔ มีการสำรวจและปรับปรุงสวัสดิการ (นอกเหนือจากทางราชการจัดให้เป็นปกติ)
เพื่อเป็นแนวทางปรับ ปรุงสวัสดิการภายในหน่วยงานและสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงานให้กับ
บุคลากร
๔.๖ กำหนดให้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพของข้าราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มี
บุคลากรรู้เท่าทันโรคและส่งเสริมให้รักสุขภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบ ัต ิง านที่ช ัด เจนและผู้ป ฏิบ ัต ิง านในองค์ก รได้ท ราบโดยทั่ว กัน รวมทั่งมีก ารดำเนิน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ก่อ นหรือ ต้น รอบการประเมิน มีก ารประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานและแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ
๔.๒ ให้ท ุก ส่ว นราชการจัด ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงการปฏิบ ัต ิร าชการระหว่า ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
๔.๓ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น
รอบการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชาติดตามและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลง
๔.๔ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิน เพื่อ ให้เ กิด ความเป็น ธรรม
จากการใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
๔.๔ กรณีมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างร้องเรียนขอความเป็นธรรม
จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเสนอเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาโดยด่วน
๔.๖ นำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร การให้เงินรางวัล
ประจำปี การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนระดับเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๔.๗ เมื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วเสร็จได้ประกาศผลการประเมินให้ทราบ
จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูล และเก็บแบบประเมินไว้ในทะเบียนประวัติ (ก.'พ.๗)
/ ๖. การส่งเสริม...

๖. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๖.๑ จัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณ ธรรมและจริยธรรม เพื่อบังคับใช้กับ
ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาบจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖.๒ จัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร เข่น การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่าง
บุค ลากรกับ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครศรีธ รรมราช และเป็น การสร้า งขวัญ และกำลัง ใจใน
การปฏิบัติงาน
๖.๓ จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
๖.๔ จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาช้าราชการและเจ้าหน้าที่
๖ .๕ จัดทำนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม
๖.๖ จัด ทำโครงการ/กิจ กรรมด้า นมาตรฐานคุณ ธรรมจริย ธรรมเพื่อ เสริม สร้า ง
จิตสำนึกการเป็นช้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศ ณ วันที่ ^ไ 5* มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางกนกพร เดชเดโช)
นายกองค์การบริหารส่วน;วงิ หวั*ตนดรคัร'ี ธรรมราช

“นดสส่สีธสสมส"๗ นดสแห่งอาสยธสสม”

