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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวดันครราชสีมา 
 

 จังหวัดนครรำชสีมำ ได้ประกำศนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 
 นโยบาย  มุ่งมั่นพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงวัฒนธรรม ปฏิบัติงำน 
ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีมพิจำรณำผลตอบแทนที่   
เป็นธรรม ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ ถ่ำยทอดควำมรู้ควำมสำมำรถของข้ำรำชกำร และบุคลำกรของรัฐ ตลอดจนรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมกันด้วยกำรตระหนักว่ำ ทุกคนคือปัจจัยส ำคัญที่น ำมำซึ่งกำร
พัฒนำจังหวัดให้เกิดควำมส ำเร็จและก้ำวหน้ำต่อไป 
           แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร หลักกำรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน 
ตำมเกณฑ์สำกล รวมทั้งให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
 2. กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นเรื่องส ำคัญของจังหวัด ผู้บังคับบัญชำ และบุคลำกรทุกคน ดังนั้นจังหวัดจะ
ส่งเสริมและสร้ำงคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้มีประสิทธิภำพ
ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่วำงแผนติดตำม ประเมินผลให้ค ำแนะน ำ และสนับสนุนกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐอย่ำงเสมอภำค 
 3. ผู้บังคับบัญชำทุกคนมีหน้ำที่ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยในหน่วยงำนของตนตำมระเบียบและแนวทำง   
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล     
 4. บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และ
กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม 
 5. สรรหำและคัดเลือกบุคลำกรโดยยึดระบบคุณธรรม หลักเกณฑ์ และควำมยุติธรรมเพ่ือให้ได้บุคลำกรที่มีควำม
เหมำะสมกับงำนที่องค์กรต้องกำรมำกที่สุด และเพ่ือให้ได้บุคลำกรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี 
 6. ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของตนเอง 
 7. กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องเป็นไปตำมระบบคุณธรรม และค ำนึงถึง
พฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลดังกล่ำว ตลอดจนประโยชน์ของทำงรำชกำร 
 8. ประเมินผลตอบแทนที่เป็นธรรมและสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
 9. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรท ำงำน รวมทั้งสื่อสำรข้อมูล ข่ำวสำร ที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรภำครัฐให้ได้รับรู้ 
และเกิดควำมเข้ำใจที่ดีต่อองค์กร 
 10. กำรแต่งตั้งและโยกย้ำย กำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ ต้องพึงกระท ำด้วยควำมเสมอภำค สุจริตใจ และตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเหมำะสม 
 
 จังหวัดนครรำชสีมำ ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของจังหวัดนครรำชสีมำ ดังนี้ 
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยยึดระบบคุณธรรม หลักเกณฑ์ และความยุติธรรมเพื่อให้ได้บุคลากร       
ทีมี่ความเหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการมากที่สุด และเพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี 
 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแล้ว 
กำรสรรหำบุคลำกร    กำรสรรหำข้ำรำชกำร : เป็นกำรด ำเนินกำรสรรหำโดยกระทรวง/กรม ต้นสังกัดของ

หน่วยงำนในจังหวัดนครรำชสีมำ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรสอบวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) ของส ำนักงำน ก.พ. ผ่ำนกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) และผ่ำนกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค) 
ตำมท่ีกระทรวง/กรมต้นสังกัดของหน่วยงำนเป็นผู้ด ำเนินกำร แล้วจึงบรรจุแต่งตั้งใน
พ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ 
   กำรสรรหำพนักงำนรำชกำร : ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติในประกำศคณะกรรมกำร 
บริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและกำร
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ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแล้ว 
เลือกสรรพนักงำนรำชกำรและแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
   กำรสรรหำลูกจ้ำงเหมำบริกำร: ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงกำรคลังที่เก่ียวข้อง ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังที่เกี่ยวข้อง และหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐที่เกี่ยวข้อง  

 
2. การพัฒนาบุคลากร ถ่ายทอดความรู้/ความสามารถของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เพื่อพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแล้ว 
1. กำรพัฒนำบุคลำกร    1. ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนพัฒนำตนเองด้วยกำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบ

ออนไลน์ตำมหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-LEARNING) 
ของส ำนักงำน ก.พ. 
   2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA 
รำยหมวด) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   3. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรพัฒนำองค์กรสู่ระบบ
รำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) ของจังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 
   4. กำรสัมมนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2. กำรจัดกำรควำมรู้    1. กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่  
1 /2564 เรื่อง กำรจัดท ำงบประมำณและกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
   2. กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่  
2 /2564 เรื่อง เทคนิคกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
   3. กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่ 
3/2564 เรื่อง กำรยกระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

 
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ส่งเสริมจริยธรรม และสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  
 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแล้ว 
1. กำรพัฒนำบุคลำกร
และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 
เพ่ือยกระดับค่ำคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) จังหวดันครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2. กำรก ำหนดมำตรกำร 
แนวทำง กรอบ ขั้นตอน 
วิธีกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม
คุณธรรมและค่ำนิยม

1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลัก
นิติธรรม ควำมโปร่งใส และควำมมีจริยธรรม ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
ทุจริตระยะที่ 3 (2560-2564) และนโยบำยของรัฐบำล ข้อที่ 10 กำรส่งเสริมกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
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ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแล้ว 
สุจริต ประพฤติมิชอบในภำครัฐ ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึก 

ในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ เช่น กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เครือข่ำย
ประชำรัฐต่อต้ำนกำรทุจริต นโยบำย NO Gift Policy ประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นต้น 
2. กำรออกประกำศจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม
คุณธรรมและค่ำนิยมสุจริตให้กับบุคลำกรของจังหวัดนครรำชสีมำ โดยมีมำตรกำรที่
ส ำคัญ ได้แก่ 
  1) มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
  2) มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 
  3) มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  4) มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
  5) มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
  6) มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7) มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 
3. กำรออกประกำศจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมจังหวัด
นครรำชสีมำ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอำด 2564” 
4. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดนครรำชสีมำ 
โดยมีกำรจัดท ำแผนและลงพ้ืนที่สอดส่องโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
จังหวัดนครรำชสีมำและกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยจะเปน็กำรสอดส่องโครงกำรที่มี
งบประมำณสูง 2 อันดับแรกในแต่ละยุทธศำสตร์ 

 
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแล้ว 
พันธกิจข้อ 2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ จึงได้จัดจ้ำง
ลูกจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติภำรกิจตำมโครงกำรพัฒนำ
พ้ืนทีต่้นแบบเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” 

พันธกิจข้อ 3. กำรมทีรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์และ
มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนินชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครรำชสีมำจึงได้จัดจ้ำงบุคคลภำยนอกเพ่ือส ำรวจ
ฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ตำมโครงกำร “1 คน 1 ต ำบล ร่วมใจ ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจข้อ 5. เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีสมรรถนะสูง
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรทุกด้ำน 

ส ำนักงำนจังหวัดนครรำชสีมำ ได้จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือ
สนับสนุนกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรจังหวัด
นครรำชสีมำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด : 1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกีฬำจังหวัดนครรำชสีมำ  
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ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแล้ว 
ข้อ 2 ยกระดับกำรท่องเที่ยว ที่หลำกหลำยเชื่อมต่อ
ภำคและภูมิภำค 

Sport City 
2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกีฬำวอลเลย์บอลจังหวัด
นครรำชสีมำสู่ควำมเป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด : 
ข้อ 3 พัฒนำนวัตกรรมกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำ
เกษตรปลอดภัยและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม 
และอำหำรปลอดภัย (Korat FooDEx) 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด : 
ข้อ 4 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคน และ
ชุมชนอย่ำงมีคุณภำพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
To Be Number One  จังหวัดนครรำชสีมำ 
2. โครงกำรเสริมสร้ำงกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยและควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงระดับหมู่บ้ำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด : 
ข้อ 6 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
รองรับ Smart City, Mice City และด้ำนอ่ืน ๆ 

1. โครงกำรอบรมกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบดิจิทัล (เช่น 
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ KORAT E-Office/ 
KORAT E-Meeting) 
2. โครงกำรบริหำรจัดกำรสถำบันเครือข่ำยเพ่ือขับเคลื่อน
จังหวัดนครรำชสีมำ ด้ำน Smart City  
3. โครงกำรบริหำรจัดกำรสถำบันเครือข่ำยเพ่ือขับเคลื่อน
จังหวัดนครรำชสีมำ ด้ำน MICE City 

 
5. การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแล้ว 
กำรจัดสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำน และ 
กำรจัดสวัสดิกำรของ
บุคลำกร 

จังหวัดนครรำชสีมำได้มีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดี และมีกำรก ำหนด
นโยบำยและสวัสดิกำร เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนองพันธกิจจังหวัดและ
ภำรกิจของหน่วยงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เช่น กำรก่อสร้ำงอำคำรศำลำกลำงหลัง
ใหม่ ทดแทนศำลำกลำงหลังเดิมที่มีควำมแออัด กำรจัดกิจกรรมสภำกำแฟ กำรมีพ้ืนที่
จอดรถบริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัด กำรติดตั้งกล้อง CCTV รักษำควำม
ปลอดภัยตลอด 24 ชม. กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ อส.ดูแลควำมปลอดภัยตลอด 24 ชม. 
กิจกรรมจิตอำสำ 5 ส. กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรจัดสวัสดิกำรร้ำนอำหำร กำรจัด
สวัสดิกำรบ้ำนพัก โครงกำรศำลำกลำงยิ้ม กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรสร้ำง
ควำมผำสุกในองค์กร และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในองค์กรแบบองค์รวม  
กำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดนครรำชสีมำเข้ำศึกษำต่อ
ในระดับมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กำรสวดมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลเนื่องในวำระ
ส ำคัญต่ำง ๆ เพื่อกล่อมเกลำจิตใจ ฝึกสมำธิ และน้อมน ำหลักธรรมมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิต เป็นต้น 
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6. การประเมินผลตอบแทนที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแล้ว 

1. กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

   จังหวัดนครรำชสีมำ ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญของหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำคจังหวัดนครรำชสมีำ โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
นครรำชสีมำ หัวหน้ำหน่วยงำน และผู้บังคับบัญชำที่ได้รับมอบหมำยท ำหน้ำที่ประเมิน 
ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแนวทำงที่ ก.พ.ก ำหนด เพื่อให้กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงำน และ
สร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   1. กำรบริหำรวงเงินและกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. 
ด่วนที่สุด ที่ นร. 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2552 ข้อ 4.4 กลุ่มท่ี 4  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้บริหำรวงเงินส ำหรับต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ 
ช ำนำญกำรพิเศษ ระดับช ำนำญกำร และระดับปฏิบัติกำร ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอำวุโส ระดับช ำนำญงำน และระดับปฏิบัติงำน ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
ดังนั้น จึงให้แบ่งวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 ของฐำนอัตรำเงินเดือนรวมของ
ข้ำรำชกำรในสังกัดส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564 
ดังนี้ 
       1.1 วงเงินร้อยละ 2.95 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ 
เป็นผู้พิจำรณำจัดสรรให้แก่ข้ำรำชกำรในสังกัด โดยให้เป็นไปตำมผลกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร 
       1.2 วงเงินร้อยละ 0.05 จัดสรรไว้ส ำหรับข้ำรำชกำรในสังกัดส่วนรำชกำรประจ ำ
จังหวัดนครรำชสีมำ ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนโดดเด่นและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมนโยบำย
จังหวัด โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัเป็นผู้พิจำรณำ 
   2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของจังหวัดนครรำชสีมำ 
ส ำหรับรอบกำรประเมินวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564 ให้ 
ส่วนรำชกำรน ำผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรมำจัดกลุ่มตำมผลคะแนน 
โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น 5 ระดับ โดยคะแนนต่ ำสุดของระดับพอใช้
ต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้แก่ 
       - ระดับดีเด่น  คะแนนร้อยละ 90-100 
       - ระดับดีมำก  คะแนนร้อยละ 80-89.99 
       - ระดับดี            คะแนนร้อยละ 70-79.99 
       - ระดับพอใช้  คะแนนร้อยละ 60-69.99 
       - ระดับต้องปรับปรุง           คะแนนร้อยละ 60 
   3. จังหวัดนครรำชสีมำขอรำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วน
รำชกำรประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำดังนี้ 
        3.1 มีสว่นรำชกำรที่รับกำรประเมิน จ ำนวน 38 สว่นรำชกำร  
        3.2 ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรรอบ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 
มีนำคม 2564 ของข้ำรำชกำรในสังกัดส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 
38 ส่วนรำชกำรดังนี้ 
        - ระดับดีเด่น  จ ำนวน 2,567  รำย 
        - ระดับดีมำก  จ ำนวน 7,928  รำย 
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ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแล้ว 
        - ระดับดี            จ ำนวน    403  รำย 
        - ระดับพอใช้  จ ำนวน      64  รำย 
        - ระดับต้องปรับปรุง จ ำนวน        0  รำย 
        - อ่ืนๆ (ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่และลำศึกษำต่อ ลำคลอดบุตร และลำกิจ) จ ำนวน 
204 รำย 
            รวมทั้งหมด 11,166 รำย 

2. รูปแบบกำรประเมิน
สมรรถนะของข้ำรำชกำร
สังกัดกระทรวง 
มหำดไทย 

ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ ๒๕๖4 เรื่อง  
แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย ส ำหรับรอบกำรประเมินวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖4 
โดยก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในส่วนสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมิน
แบบ ๓๖๐ องศำ ผ่ำน “ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในส่วนสมรรถนะ  
โดยวิธีประเมินแบบ ๓๖๐ องศำ ของข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
ทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 

 
7. การให้รางวัลด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแล้ว 
1. กำรรักษำไว้    1. ปรับปรุงฐำนข้อมูลในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลระดับจังหวัด 

(Province Personal Information System: PPIS) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
   2. กำรจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลำกรในจังหวัดนครรำชสีมำ โดยกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นของจังหวัดนครรำชสีมำเป็นประจ ำทุกปี โดยคณะกรรมกำร
พิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครรำชสีมำ ได้พิจำรณำคัดเลือก
ผู้สมัครที่แต่ละหน่วยงำนเสนอรำยชื่อ ด้วยกำรสัมภำษณ์ จ ำนวน 8 รำย โดยพิจำรณำ
จำกกำรครองตน กำรครองคน กำรครองงำน กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรม และ
ผลงำนดีเด่น ซึ่งจังหวัดนครรำชสีมำ มีจ ำนวนข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นที่ได้รับกำร
คัดเลือกเพ่ือรับรำงวัลระดับประเทศ จ ำนวน 4 รำย ระดับจังหวัด 4 รำย 
อีกท้ัง ยังมกีำรมอบเกียรติบัตรแก่บุคลำกรที่เป็นบุคคลดีเด่นในโอกำสต่ำงๆ ด้วย 

2. ควำมก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน 

ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน ของบุคลำกรในแต่ละหน่วยงำน ซึ่งมีกำรก ำหนดจำก
กระทรวงหรือกรมต้นสังกัดโดยจังหวัดมีส่วนช่วยในกำรสนับสนุนให้มีควำมก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน เช่น กำรส่งเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรส ำหรับนักบริหำรตั้งแต่ระดับกลำง 
ถึงระดับสูง เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในต ำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนำคต และสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนตอบสนองพันธกิจและประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด กำรส่งเข้ำ
รับกำรอบรมหลักสูตรเฉพำะเพ่ิมค่ำตอบแทนในวิชำชีพ เป็นต้น 

 
 

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


