สำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร
กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มีนำคม 2564

รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลจังหวัดมุกดำหำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
*************************
1. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บั ญ ญั ติ ว่ า
ก.พ. มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของข้าราชการพลเรือนในกระทรวง ทบวง กรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอานาจเรียกเอกสารและหลั กฐาน
จากส่ ว นราชการ หรื อให้ ผู้ แทนส่ ว นราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้ มีอานาจ
ออกระเบี ย บให้ ก ระทรวง ทบวง กรม รายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข้ า ราชการพลเรือน
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.
๒. ก.พ. ได้ อ อกระเบี ย บ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการรายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐1๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อให้ส่วนราชการ
จัดทารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ
๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ ๑ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็ จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
๑) ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ทั้ ง ในส่ ว นของข้ อ มู ล ก าลั ง คน ข้ อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนที่ ๒
๕. ให้ ส่ ว นราชการจั ดท ารายงานประจ าปี ต ามแบบที่ ส านั ก งาน กพ. ก าหนด (แบบ - กรม)
ส่งให้สานักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่สานักงาน ก.พ.กาหนด จังหวัดมุกดาหาร
จึงได้จัดทารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัด มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
/1.จานวน...

-21. จำนวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร ของส่วนรำชกำรประจำจังหวัด
จังหวัดมุกดำหำร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาและพนักงานอื่น ๆ จาแนกได้ดังนี้
จำนวนบุคลำกร จังหวัดมุกดำหำร
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/ระดับการศึกษา...
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หมายเหตุ: ข้อมูลจากการสารวจ ณ เดือน ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ จากการสารวจข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563 จังหวัดมุกดาหารมีข้าราชการที่บรรจุใหม่และย้ายมาใหม่
จานวน 326 คน ซึ่งจะได้สื่อสารยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้ทราบเพื่อนาไปสู่การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
จังหวัดมุกดำหำรได้ประกำศนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว จึงให้ถือปฏิบัติตามหลักการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
มุกดาหารโดยมีแนวทาง ดังนี้
แนวทำงปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสาคัญของจังหวัดผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคน ดังนั้น
/จังหวัดจะคัดเลือก…

-4จังหวัดจะคัดเลือกและสร้างคนดีคนเก่งที่มีพฤติกรรมในการทางานอย่างมืออาชีพและพัฒนาความรู้
ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องด้วยผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผนติดตาม
ประเมินผลให้ข้อมูลป้อนกลับและสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอย่างเสมอภาค
3. ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระเบียบ และ
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความชัดเจนโปร่งใสและยุติธรรม
5. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยยึดระบบคุณธรรม หลักเกณฑ์ และความยุติธรรมเพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีความเหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการมากที่สุดและเพื่อให้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
6. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
7. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
คานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ
8. ประเมินผลตอบแทนที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
9. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางานรวมทั้งสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภาครัฐให้
ได้รับรู้และเกิดความเข้าใจที่ดีต่อองค์กร
10. การแต่งตั้งและโยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษต้องพึงกระทาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม
จังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถสูงเข้ำสู่องค์กร
มีหลักเกณฑ์และยุติธรรมเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการมากที่สุด
เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่ง และคนดี มีคุณธรรมสูงและซื่อสัตย์เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน
ประเด็นดำเนินกำร
การสรรหาบุคลากร

สิ่งที่จังหวัดมุกดำหำรดำเนินกำร
การสรรหาข้าราชการ : เป็นการดาเนินการสรรหาโดยกระทรวง/กรม
ต้นสังกัดของหน่วยงานในจังหวัด โดยเป็นผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ ความ
สามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสานักงาน ก.พ.
การสรรหาพนักงานราชการ : ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขใน
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2552

2. กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร
บรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
/3. การพัฒนา…

-53. กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำกำรปฏิบัติงำน
เน้นการพัฒนาความรู้ทักษะของข้าราชการทุกระดับให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาจังหวัด และสร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้มีความรักองค์กร ตลอดจนความ
มั่นใจที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในอนาคต
ประเด็นดำเนินกำร
การพัฒนาบุคลากร

สิ่งที่จังหวัดมุกดำหำรดำเนินกำร
1 ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
e-Learning ของสานักงาน ก.พ. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDGA)
สานักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ราชการภาครัฐของจังหวัดสู่ระบบราชการ 4.0
3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ผ่านทาง
VDO Conference ประจาปี 2563 ดังนี้
ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล digital
disruptive world
ครั้งที่ 2/2563 หัวข้อ การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับนโยบาย
สู่แผนในระดับพื้นที
ครั้งที่ 3/2563 หัวข้อ มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนการลดและคัดแยก
ขยะ
ครั้งที่ 4/2563 หัวข้อ การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ ผ่านระบบ
VDO Streaming

4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ประเด็นดำเนินกำร
สิ่งที่จังหวัดมุกดำหำรดำเนินกำร
การประเมินผลการ
จังหวัดมุกดาหารประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญของ
ปฏิบัติงาน
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และผู้บังคับบัญชาทีได้รับมอบหมาย ทาหน้าที่ผู้
ประเมินดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางที่ ก.พ.กาหนด
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนผลสัมฤทธิ์
ของงานและสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การบริหารวงเงินและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามหนังสือสานักงาน
ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ข้อ 4.4 กลุ่ม
ที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บริหารวงเงินสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา
/ประเด็น….

-6ประเด็นดำเนินกำร
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ค่อ)

สิ่งที่จังหวัดมุกดำหำรดำเนินกำร
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยแบ่งวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 ของ
อัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ดังนี้
1.1 วงเงินร้อยละ 2.95 ให้หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่ข้าราชการในสังกัด ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
1.2 วงเงินร้อยละ 0.05 จัดสรรไว้สาหรับข้าราชกาในสังกัดส่วนราชการ
ประจาจังหวัดมุกดาหารที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารจังหวัด การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/การ
บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดมุกดาหาร
สาหรับรอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม
2563 และรอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน
2563 ให้ส่วนราชการนาผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตาม
ผลคะแนนโดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ โดยคะแนนต่าสุด
ของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ดังนี้
- ระดับดีเด่น
คะแนนร้อยละ 90 - 100
- ระดับดีมาก
คะแนนร้อยละ 80 - 89.99
- ระดับดี
คะแนนร้อยละ 70 - 79.99
- ระดับพอใช้
คะแนนร้อยละ 60 - 69.99
- ระดับต้องปรับปรุง คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60
3. จังหวัดมุกดาหาร สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
3.1 มีสว่ นราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ จานวน 33 ส่วนราชการ
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2562 – 31 มีนาคม 2563 จานวน 33 ส่วนราชการ มีผลการประเมิน ดังนี้
- ระดับดีเด่น
จานวน 925 ราย
- ระดับดีมาก
จานวน 859 ราย
- ระดับดี
จานวน 106 ราย
- ระดับพอใช้
จานวน 25 ราย
- ระดับต้องปรับปรุง
จานวน
0 ราย
รวมทั้งหมด 1,952 ราย
ทั้งนี้ มีข้าราชการที่ลาศึกษา จานวน 33 ราย ลาป่วยและลากิจเกิน 23
วันทาการ จานวน 3 ราย และบรรจุหลังวันที่ 1 มีนาคม 2563 จานวน 1 ราย
/ประเด็น...
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3.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน
2563 – 30 กันยายน 2563 จานวน 33 ส่วนราชการ มีผลการประเมิน ดังนี้
- ระดับดีเด่น
จานวน 1,137 ราย
- ระดับดีมาก
จานวน
720 ราย
- ระดับดี
จานวน
81 ราย
- ระดับพอใช้
จานวน
25 ราย
- ระดับต้องปรับปรุง
จานวน
0 ราย
รวมทั้งหมด 2,118 ราย
ทั้งนี้ มีข้าราชการที่ลาศึกษา จานวน 30 ราย ลาป่วยและลากิจเกิน 23
วันทาการ จานวน 1 ราย และลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร จานวน 1 ราย
การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ราชการให้ ป ระเมิ น สององค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วน
คะแนนร้อยละ 70 : 30 ยกเว้นข้าราชการที่บรรจุใหม่ กาหนดเป็น 50 : 50
อัตราร้อยละของฐานในการคานวณเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัด ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานกาหนดเอง

5 กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญกำลังใจ
ประเด็นดำเนินกำร
การสร้างขวัญกาลังใจ

สิ่งที่จังหวัดมุกดำหำรดำเนินกำร
1. จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ น่าทางาน
2. จัดแบ่งงานให้ชัดเจน กาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบรายบุคคลให้รู้
ชัดเจน สิ่งใดสามารถทาได้หรือไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดการก้าวก่ายหน้าที่และมีความ
ขัดแย้งระหว่างกัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รู้ถึงมาตรฐานของงานที่จะได้ทางาน
ให้เกิดผลตามที่ได้ตกลงร่วมกัน ไม่เกิดความคาดหวังที่ต่างกันอันจะนาไปสู่ความ
พึงพอใจในคุณภาพของงานพร้อมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน
3. สร้างความพึงพอใจในงาน ด้วยการมอบหมายงานให้ตรงตามความรู้
ความสามารถและความสนใจให้มีความสุขและสนุกกับงาน
4. ให้การยกย่อง ชมเชย และมีความดีความชอบ อย่างเหมาะสมเพื่อ
เป็นการตอบแทนการทาประโยชน์ให้แก่ส่วนราชการหน่วยงาน
5. ให้โอกาสข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นและมีศักยภาพสูงได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนในการเลื่อนตาแหน่ง
6. ให้ความเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่และทุกข์สุขในการทางานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างทั่งถึง
7. ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์
ปรับปรุงงาน
/6. การส่งเสริม...

-86. กำรส่งเสริ มคุณธรรมจริยธรรมจังหวัด มุกดำหำร กำรจัดทำยุทธศำสตร์ใ นกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดมุกดำหำร
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของจังหวัดมุกดาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ดาเนินการ ดังนี้
ประเด็นดำเนินกำร
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สิ่งที่จังหวัดมุกดำหำรดำเนินกำร
1. โครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาด ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชัน
สร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริต "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 280
คน แบ่งออกเป็น จานวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน ดังนี้
รุ่นที่ 1 จานวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย 100 คน ประกอบด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่ 2 จานวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย 100 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ งหน่ วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการ
บริหารส่วนกลาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่ 3 จานวน 1 วัน มีกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เครือข่าย
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
มุกดาหาร เครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและสื่อมวลชน
โดยดาเนินโครงการดังกล่าว รุ่นที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม
2563 ตามลาดับ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ โดยมีวัตถุประสงค์
ดั ง นี้ (1) เพื่ อให้ เครื อข่ ายผู้ เข้ าร่ ว มโครงการได้ เข้ าใจถึ งปั ญหาการทุ จริ ต
ผลกระทบ และตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน (2) เพื่อเสริมสร้าง
ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องดีงามให้แก่เครือข่ายผู้เข้ าร่วมโครงการ (3) เพื่อ
ส่งเสริมให้เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
คอร์ รั ป ชั น (4) เพื่ อพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ ง ของ
เครือข่ายประชารัฐต่อต้านทุจริตทุกภาคส่วน
2. โครงการ/กิจกรรมที่ส่วนราชการประจาจังหวัด ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี
2563 แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จานวน 11 โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 262,800 บาท และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จานวน 36
โครงการ
/ประเด็น...
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3. แจ้งส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร ทุกส่วนราชการ หน่วยหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอาเภอ ทุกอาเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชัน 2563 ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว
11652 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรือ่ ง ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกงโคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว
“Power of Data” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จึงกาหนดในรูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 256 ระหว่าง
เวลา 14.30 – 15.30 น.
4. แจ้งส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร ทุกส่วนราชการ หน่วยหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอาเภอ ทุกอาเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ตามหนังสือ
จังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 12620 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการพัฒนามาตรการป้องกัน
การทุจริตของประเทศไทย (Improving Thailand’s Prevention
Measures on Corruption) ผ่านระบบ ZOOM เวลา 14.00 - 16.00 น.
จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่
19 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และ
สามารถรับชมได้ทาง Facebook Fan page สานักงาน ป.ป.ช.ได้อีกทาง
หนึ่งในวันและเวลาดังกล่าวด้วย
5. การแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงิน
การคลัง กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.5/
ว 12619 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ส่วนราชการนาไปใช้ประโยชน์
และประกอบการพิจารณากาหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ด้านการเงิน
การคลังของส่วนราชการต่อไป
6. การแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าใช้งาน
“ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์” ผ่าน https://ggde.nacc.go.th
7. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชาติว่าด้วยการ
ป้องกันการทุจริตฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
/8. ข้อเสนอแนะ...

-108. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงำนด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
8.1 จังหวัดควรมีการปรับปรุง ทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
8.2 ควรมีการจัดอบรมข้าราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะข้าราชการที่
บรรจุใหม่หรือย้ายมาใหม่เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย ทิศทางและแนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัด
เพื่อให้บุคลากรสามารถสนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์จังหวัด
8.3 ควรมีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการหรือการ
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดโดยให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจาปี
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี เพื่อจะได้นาประเด็นการพัฒนามาวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้สอด
รับกับแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสามารถสนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่างแท้จริง
--------------------------------------------

