
1 
 

 
 
 
 

 
 

รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล
ประจ าป ีพ.ศ.2563 
 

จงัหวดันครราชสมีา 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนจังหวัดนครรำชสีมำ 
กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ ถนนมหำดไทย ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

โทร 0 4424 3080 มท. 36438 
 



2 
 

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา 

 
 จังหวัดนครรำชสีมำ มีหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำคจ ำนวน 35 หน่วยงำน เป็นจังหวัดที่มีขนำดใหญ่ 
มีบุคลำกรจ ำนวนมำก ทั้งที่เป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่จ้ำงเหมำบริกำร 
รวมทั้งลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำนในแต่ละส่วนรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีผล
กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร สรุปดังนี้ 
 1. ภาพรวมบุคลากรในจังหวัด 
     บุคลำกรจังหวัดนครรำชสีมำมีส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำค ในสังกัดจ ำนวน 35 แห่ง มีข้ำรำชกำร รวม
ทั้งสิ้น 10,158 คน ลูกจ้ำงประจ ำ 584 คน พนักงำนรำชกำร 789 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว 8,495 คน สำมำรถแบ่ง
ประเภทข้ำรำชกำรทุกกระทรวง ตำมตำรำง OP-3 ดังนี้ 

  
 

ประเภท
ต าแหน่ง 

เพศ (คน) อายุเฉลี่ย (ปี) ระดับการศึกษา (คน)   
ร้อยละ 
ของ

บุคลากร 

ชาย หญิง รวม อายุ
เฉลี่ย 

อายุ
ราชการ
เฉลี่ย  

ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1.ข้าราชการ 4,806 5,352 10,158 5500  26 1,189 6,523 2,058 388 50.72 
2.ลูกจ้างประจ า 276 308 584 5522  28 486 98 0 0 2.92 
3.พนักงานราขการ 245 544 789 35 9 68 694 27 0 3.94 
4.ลูกจา้งช่ัวคราว/
ลูกจ้างเหมาบริการ 

2,650 5,845 8,495 30 6 1,813 6,682 0 0 42.42 

รวมบุคลากร 7,977 12,049 20,026 - - 3,556 13,997 2,085 388 100.00 
 

  2. ข้อก าหนดพิเศษ 
     องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ คือ มีควำมมุ่งมั่น
ในกำรปฏิบัติรำชกำร มีจิตบริการ ให้ควำมส ำคัญกับประชำชน ตั้งใจ และท ำงำนเชิงรุก ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส ให้บริกำรประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่ำเทียม เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ค่ำนิยม “มีจิตบริกำร เน้นกำรท ำงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” เน้นบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนเพ่ือให้
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ส าหรับข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศึกษา    
เริ่มตั้งแต่ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี – ปริญญำเอก โดยจะต้องมีวุฒิกำรศึกษำ ตำมที่ กพ. ก ำหนด 
 ข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย บุคลำกรของจังหวัดนครรำชสีมำจะต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม หรือโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. (ตำม พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 มำตรำ 36 ข. 
(2)) เนื่องจำกโรคที่ก ำหนดอำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนรำชกำร หรืออำจจะสร้ำงควำมเสียหำยต่อ
รำชกำรได ้ทั้งนี้ จังหวัดนครรำชสีมำได้มีกำรจัดกิจกรรม 5ส. กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี รวมถึงเพ่ือให้สถำนที่
ปฏิบัติงำนมีควำมปลอดภัยได้มีกำรซ้อมอพยพ กำรซ้อมแผนรองรับกรณีฉุกเฉินเป็นประจ ำทุกปี 
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  3. ขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร 
      จังหวัดนครรำชสีมำมีกำรส ำรวจจ ำนวนบุคลำกรในหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำคทั้งหมด 35 
หน่วยงำน ประกอบไปด้วย ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว และลูกจ้ำงเหมำ
บริกำร รวมทั้งหมด 20,026 คน ซึ่งกำรก ำหนดควำมต้องกำรและประเมินอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรเป็นไป
ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และตำมที่กระทรวงต้นสังกัดก ำหนดขึ้น ทั้งนี้ จำกกำรพิจำรณำพันธกิจ และ
ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำแล้ว จังหวัดนครรำชสีมำได้มีกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว และลูกจ้ำงเหมำ
บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจจังหวัดนครรำชสีมำ เช่น พันธกิจข้อ 2.ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ จึงได้จัดจ้ำงลูกจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติภำรกิจตำมโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่
ต้นแบบเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” พันธกิจข้อ 3.กำรมี
ทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์และมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดนครรำชสีมำจึงได้จัดจ้ำง
บุคคลภำยนอกเพ่ือส ำรวจฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตำมโครงกำร “1 คน 1 ต ำบล 
ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม” พันธกิจข้อ 5.เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีสมรรถนะสูงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทุกด้ำน ส ำนักงำนจังหวัดจึง ได้จ้ำงเหมำบริกำร
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นต้น ส ำหรับบุคลำกรใหม่ประเภท
ข้ำรำชกำรจะมีกำรบรรจุแต่งตั้งจำกกระทรวงต้นสังกัดของส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคในจังหวัด โดยกำรสรรหำ 
ว่ำจ้ำงลูกจ้ำงเหมำบริกำร ของหน่วยงำนที่มีกำรมอบอ ำนำจจำกกรมต้นสังกัด โดยวิธีกำรในกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง 
จะด ำเนินกำรตำมขั้นตอน หลักเกณฑ์ตำมที่ระเบียบกฎหมำยก ำหนดไว้ ซึ่งกำรพิจำรณำควำมพร้อมในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรใหม่ประเภทข้ำรำชกำรจะมีกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยจะมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรในรอบ 3 เดือน และ 6 เดือน และเพ่ือให้มีควำมม่ันใจว่ำบุคลำกรที่จังหวัดนครรำชสีมำ สรร
หำมำได้ สำมำรถเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมหลำกหลำยทำงมุมมองและวัฒนธรรมองค์กำร จังหวัด
นครรำชสีมำได้มีใช้หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกที่เป็นไปตำมภำรกิจของงำน และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เพ่ือประกอบกำรต่อสัญญำจ้ำงต่อไป จังหวัดนครรำชสีมำมีแนวทำง กำรท ำงำนให้บรรลุผล คือ หลังจำก
ผู้บริหำรจังหวัดได้มีกำรถ่ำยทอดพันธกิจและประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดลงสู่ส่วนรำชกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ต่ำง ๆ จะมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำน กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำน และมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนในระดับบุคคล เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลื่อน เงินเดือนและกำรต่อสัญญำจ้ำง มีกำรใช้
ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักของจังหวัดนครรำชสีมำที่มี 3 สถำบันเครือข่ำยในกำรพัฒนำเมืองมำเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมงำนจังหวัดในรูปแบบคณะท ำงำนต่ำง ๆ เช่น คณะท ำงำน Smart City จังหวัดนครรำชสีมำทั้ง 7 ด้ำน 
คณะท ำงำนขับเคลื่อน MICE City เป็นต้น โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันและขับเคลื่อนพันธกิจของจังหวัด 
มุ่งเน้นให้ปฏิบัติรำชกำรด้วย “จิตบริกำร” เพ่ือบรรลุค่ำนิยม มีจิตบริกำร เน้นกำรท ำงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
นอกจำกนี้ เพ่ือให้ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ จังหวัดได้มีกำร
ว่ำจ้ำงบุคลำกรเพ่ือมำปฏิบัติงำนตำมภำรกิจตอบสนองกลุ่มนั้น ๆ เป็นกำรเฉพำะ เช่น ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
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จังหวัดนครรำชสีมำ ได้ว่ำจ้ำงนักกำรตลำดรุ่นใหม่ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำได้สรรหำ นักพัฒนำสังคมเพ่ิมเติม เป็นต้นและเพ่ือให้กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร มี
ควำมพร้อมอยู่เสมอไม่ว่ำบุคลำกรจะย้ำย โอนย้ำย ลำออก หรือเกษียณอำยุรำชกำร จังหวัดนครรำชสีมำ โดย
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ มีรูปแบบกำรเตรียมควำมพร้อมเช่น กำรจัดเก็บข้อมูลบุคคลกรผ่ำนระบบ PPIS กำร
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน (Rotate) กำรจัดท ำคู่มือก ำหนดสมรรถนะในแต่ละต ำแหน่ง กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกร กำรท ำงำนแบบ Multi-Skill กำรศึกษำแบบ e-Learning 
อย่ำงสม่ ำเสมอ กำรจัดหลักสูตรอบรมผู้บริหำรระดับสูง กำรจ้ำงเหมำเอกชนมำช่วยปฏิบัติตำมภำรกิจที่จ ำเป็น
และขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด เป็นต้น 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evalution) 
     จังหวัดนครรำชสีมำ ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญของ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำคจังหวัดนครรำชสีมำ โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ หัวหน้ำหน่วยงำน และ
ผู้บังคับบัญชำที่ได้รับมอบหมำยท ำหน้ำที่ประเมิน ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแนวทำงที่ 
ก.พ.ก ำหนด เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงำน และ
สร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน 
     ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคจังหวัด
นครรำชสีมำ ส่วนใหญ่มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนระดับดีมำก และดีเด่น รำยละเอียดตำมตำรำงกำร
บริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

ระดับผลกำร
ประเมิน 

ช่วงคะแนนกำร
ประเมิน 

ช่วงร้อยละกำรเลื่อน
เงินเดือน 

จ ำนวนข้ำรำชกำร 

1/2563 ดีเด่น 91 - 100 3.10 - 6.00 2,465 
ดีมำก 81 - 90 2.80 - 3.09 7,328 
ดี 71 - 80 2.40 - 2.79 863 
พอใช้ 61 - 70 0.01 - 1.39 43 
ปรับปรุง ต่ ำกว่ำ 61 ไม่ได้เลื่อน - 
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนเพรำะเหตุอ่ืน ๆ 475 

2/2563 ดีเด่น 91 – 100 3.10 – 6.00 2,575 
ดีมำก 81 – 90 2.80 – 3.09 6,249 
ดี 71 – 80 2.40 – 2.79 921 
พอใช้ 61 – 70 0.01 – 1.39 21 
ปรับปรุง ต่ ำกว่ำ 61 ไม่ได้เลื่อน - 
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนเพรำะเหตุอ่ืน ๆ 392 
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  จำกตำรำง ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคจังหวัด
นครรำชสีมำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบว่ำ ข้ำรำชกำรส่วนใหญ่มีผลกำรปฏิบัติงำน ระดับดีมำก   
รอบท่ี 1 จ ำนวน 7,328 คน และรอบที่ 2 จ ำนวน 6,249 คน รองลงมำคือ มีผลปฏิบัติงำน ระดับดีเด่น รอบที่ 
1 จ ำนวน 2,465 คน และรอบที่ 2 จ ำนวน 2,575 คน  
  5. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
     จังหวัดนครรำชสีมำได้มีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดี และมีกำรก ำหนดนโยบำยและ
สวัสดิกำร เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนองพันธกิจจังหวัดและภำรกิจของหน่วยงำนได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ เช่น กำรก่อสร้ำงอำคำรศำลำกลำงหลังใหม่ ทดแทนศำลำกลำงหลังเดิมที่มีควำมแออัด กำรจัด
กิจกรรมสภำกำแฟ กำรมีพ้ืนที่จอดรถบริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัด กำรติดตั้งกล้อง CCTV รักษำควำม
ปลอดภัยตลอด 24 ชม. กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ อส.ดูแลควำมปลอดภัยตลอด 24 ชม. กิจกรรมจิตอำสำ 5 ส. กำร
ตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรจัดสวัสดิกำรร้ำนอำหำร กำรจัดสวัสดิกำรบ้ำนพัก โครงกำรศำลำกลำงยิ้ม กิจกรรม
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรสร้ำงควำมผำสุกในองค์กร และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในองค์กรแบบองค์รวม 
กำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดนครรำชสีมำเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต กำรสวดมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลเนื่องในวำระส ำคัญต่ำง ๆ เพ่ือกล่อมเกลำจิตใจ ฝึกสมำธิ 
และน้อมน ำหลักธรรมมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต เป็นต้น  
  6. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
     จังหวัดนครรำชสีมำได้มีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถำม
ออนไลน์ (Scan QR Code) เป็นกำรส ำรวจบุคลำกรทุกส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคในจังหวัด ท ำให้ค้นพบ
องค์ประกอบของควำมผูกพัน ประกอบด้วย ควำมพยำยำมทุ่มเทปฏิบัติงำนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ควำมภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร และกำรด ำรงสมำชิกภำพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
นอกจำกนี้ จังหวัดนครรำชสีมำยังมีกำรประเมินสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ด้ำนหน่วยงำนและลักษณะงำน 
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนสวัสดิกำรและสิ่งตอบแทน      
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคง ด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน เพ่ือน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ใน
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลจังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือ
พัฒนำและรักษำบุคลำกรต่อไป ส ำหรับกำรประเมินแบบไม่เป็นทำงกำรจะมีกำรประเมินจำกกำรมีส่วนส่วน
ของบุคลำกรต่อกิจกรรมของจังหวัด เช่น กำรร่วมกิจกรรมจิตอำสำ 5 ส. มีผู้เข้ำร่วม 100% กำรเข้ำร่วม
กิจกรรมร ำบวงสรวงงำนวันฉลองชัยชนะท้ำวสุรนำรีของบุคลำกร เป็นต้น กำรประเมินควำมผูกพันของ
บุคลำกรมีควำมเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนรำชกำร ได้แก่ กำรที่บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กรท ำให้มีควำม
เอำใจใส่ในกำรท ำงำนท ำให้ร้อยละของข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำคที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่น    
เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี เป็นต้น 
  7. วัฒนธรรมส่วนราชการ 
      จังหวัดนครรำชสีมำ ได้ร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำร “โครำชเมืองสะอำด เก็บกวำดทั้งจังหวัด”
ซึ่งหมำยถึง กำรจัดระเบียบสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนด้วย หลัก 5 ส โดยจุดประสงค์ของแนวคิดวัฒนธรรม
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องค์กำร คือ กำรท ำให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด เป็นปัจจัยพ้ืนฐำนกำรบริหำรคุณภำพ 
ที่จะช่วยสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีในที่ท ำงำนให้เกิดบรรยำกำศที่น่ำท ำงำน เช่น กำรขับเคลื่อนโครงกำรโครำช
เมืองสะอำด เก็บกวำดทั้งจังหวัดส ำหรับส่วนรำชกำรทุกส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
นอกจำกนี้ ผู้บริหำรยังมีเวทีประชุมต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดกว้ำงและรับมุมมองที่หลำกหลำยและมี
ประโยชน์จำกบุคลำกรในแต่ละรุ่น เช่น ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำร่วมรับประทำนอำหำรร่วมกับ
ปลัดอ ำเภอรุ่นใหม่ เพ่ือรับฟังแนวคิดในกำรปฏิบัติงำนน ำไปสู่กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนที่ดีข้ึน เป็นต้น 
  8. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 
     จังหวัดนครรำชสีมำมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ประเมินปีละ 2 ครั้ง 2 
องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงำนร้อยละ 70 สมรรถนะร้อยละ 30 พร้อมทั้งมีคณะกรรมกำรกลั่นกรองผล
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสน ำไปสู่กำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนต่อไป ส ำหรับ
ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำที่สนับสนุนควำมต้องกำรของจังหวัด ส่วนรำชกำร และกำรพัฒนำตนเอง 
จังหวัดนครรำชสีมำได้จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรจังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพให้กับบุคลำกร/
ผู้บริหำร ตลอดจนท ำให้บุคลำกรมีควำมเติบโตก้ำวหน้ำและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำบุคลำกร มีรูปแบบกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้หรือทักษะของบุคลำกร ทั้ง 9 รูปแบบ คือ 1) กำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 2) กำรสอนงำน 3) กำรติดตำมหัวหน้ำงำน 4) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 5) กรณีศึกษำ 6) กำร
ฝึกอบรม/ สัมมนำ 7) กำรอภิปรำย 8) กำรฝึกปฏิบัติ 9) กำรมอบหมำยงำนเป็นโครงกำร/กิจกรรม น ำไปสู่กำร
จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน ของบุคลำกรในแต่ละหน่วยงำน ซึ่งมีกำรก ำหนดจำกกระทรวง
หรือกรมต้นสังกัดโดยจังหวัดมีส่วนช่วยในกำรสนับสนุนให้มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน เช่น กำรส่งเข้ำรับ
กำรอบรมหลักสูตรส ำหรับนักบริหำรตั้งแต่ระดับกลำง ถึงระดับสูง เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในต ำแหน่งที่
สูงขึ้นต่อไปในอนำคต และสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนตอบสนองพันธกิจและประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด 
กำรส่งเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเฉพำะเพ่ิมค่ำตอบแทนในวิชำชีพ เป็นต้น 
  9. โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร (Development) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป  
ที่จัดกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ 

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
ภำครัฐ และกำรยกระดับค่ำคะแนน
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
จังหวัดนครรำชสีมำ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ 
โรงแรมสีมำธำนี  

วันศุกร์ที่ 12 
มิถุนำยน 2563 

- เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน  
40 คน 
- เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐขององค์กร

ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป  
ที่จัดกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
คะแนนกำรประเมินต่ ำกว่ำ
เกณฑ ์จ ำนวน 10 คน 
 

โครงกำรอบรมกำรปฏิบัติงำนด้วย
ระบบดิจิทัล (เช่น ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ KORAT E-
Office/KORAT E-Meeting) 

เดือนกันยำยน
2563 

-เจ้ำหน้ำทีห่น่วยงำน 
ส่วนภูมิภำคจ ำนวน 35 
หน่วยงำน หน่วยงำนละ 1 คน 
-เจ้ำหน้ำทีผู่้แทนหน่วยงำนใน 
ศำลำกลำงจังหวัด
นครรำชสีมำ 

ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) หัวข้อ  
“กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในยุค 
digital disruptive world” ผ่ำนทำง 
VDO Conference 

วันอังคำรที่ 29 
ตุลำคม 2562 

ผู้แทนหน่วยงำนส่วนภูมิภำค
จ ำนวน 35 หน่วยงำน 

สป.มท. 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่ 
2/2563 หัวข้อ “กำรเชื่อมโยงและ
บูรณำกำรแผนระดับนโยบำยสู่แผนใน
ระดับพ้ืนที่” ผ่ำนทำง VDO 
Conference 

วันอังคำรที่ 14 
มกรำคม 2563 

ผู้แทนหน่วยงำนส่วนภูมิภำค
จ ำนวน 35 หน่วยงำน 

สป.มท. 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่ 
3/2563 หัวข้อ “มหำดไทยร่วมใจ
ขับเคลื่อนกำรลดและคัดแยกขยะ” 
ผ่ำนทำง VDO Conference 

วันอังคำรที่ 25 
กุมภำพันธ์ 2563 

ผู้แทนหน่วยงำนส่วนภูมิภำค
จ ำนวน 35 หน่วยงำน 

สป.มท. 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่ 
4/2563 หัวข้อ “กำรสร้ำงองค์กร
นวัตกรรมภำครัฐ” ผ่ำนทำงระบบ 
VDO Streaming 

วันพฤหัสบดีที่ 9 
กรกฎำคม 2563 

ผู้แทนหน่วยงำนส่วนภูมิภำค
จ ำนวน 35 หน่วยงำน 

สป.มท. 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป  
ที่จัดกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่ 
5/2563 หัวข้อ “ภำครัฐกับกำรก้ำวสู่
กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล” ผ่ำนทำงระบบ 
VDO Streaming 

วันพฤหัสบดีที่ 23 
กรกฎำคม 2563 

ผู้แทนหน่วยงำนส่วนภูมิภำค
จ ำนวน 35 หน่วยงำน 

สป.มท. 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่ 
6/2563 หัวข้อ “ถอดรหัส: กำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่และจับดีกรีคดีทุจริต
คอร์รัปชัน” ผ่ำนทำงระบบ VDO 
Conference 

วันพุธที่ 2 
กันยำยน 2563 

ผู้แทนหน่วยงำนส่วนภูมิภำค
จ ำนวน 35 หน่วยงำน 

สป.มท. 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจจะเกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัด
นครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 2 
กรกฎำคม 2563 

ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำร
ประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐจังหวัดนครรำชสีมำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

จ ำนวน 2 วัน ใน
ไตรมำสที่ 1 
(ตุลำคม - 
ธันวำคม 2562) 

ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำร
ประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ 

 
   10. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2563 
       กระทรวงมหำดไทย ได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดนครรำชสีมำท ำกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่นประจ ำปี พ.ศ. 2563 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกโดยจังหวัดได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 และหนังสือแจ้งเวียนส่วน
รำชกำรสังกัดรำชกำรภูมิภำคประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ กลุ่มข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ กลุ่ม
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มข้ำรำชกำรต ำรวจท ำกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรในสังกัดผู้มี
คุณสมบัติส่งให้คณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัดคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น  
      คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปี พ.ศ. 2563
ได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครที่แต่ละหน่วยงำนเสนอรำยชื่อ ด้วยกำรสัมภำษณ์ จ ำนวน 8 รำย โดยพิจำรณำจำก
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กำรครองตน กำรครองคน กำรครองงำน กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรม และผลงำนดีเด่น ซึ่งจังหวัด
นครรำชสีมำ มีจ ำนวนข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัล
ระดับประเทศ จ ำนวน 4 รำย ดังนี้ 
  1. นำยนรินทร์รัชต์ พิชญคำมินทร์ ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ สังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
 2. นำยศำรุมภ์ โหม่งสูงเนิน ต ำแหน่ง พำณิชย์จังหวัดนครรำชสีมำ สังกัดส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
นครรำชสีมำ  
 3. นำยศรณัย์ ศรีมะเริง ต ำแหน่ง ครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ สังกัดโรงเรียนเมืองนครรำชสีมำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1 
 4. พันต ำรวจเอก สัญชัย พิสัยพันธ์ ต ำแหน่ง ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจภูธรคง สังกัดอ ำเภอคง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ทั้งนี้  จังหวัดนครรำชสีมำ ได้คัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นในระดับจังหวัดของจัง หวัด
นครรำชสีมำ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน 4 รำย ประกอบด้วย  
 1. นำงสำวณัฐสุรำงค์ กฤษฎำเรืองศรี นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดนครรำชสีมำ 
 2. นำยธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ 
 3. นำยจิรำวุธ หวังชิดกลำง นักวิชำกำรยุติธรรมช ำนำญกำร ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ 
 4. นำยสำยชล ตุ้มทอง อนุศำสนำจำรย์ช ำนำญงำน เรือนจ ำอ ำเภอสีคิ้ว 
  

***************** 
 
 
 
 

 
 


