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ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 จังหวัดนครรำชสีมำ มีหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำคจ ำนวน 35 หน่วยงำน เป็นจังหวัดที่มีขนำดใหญ่ 
มีบุคลำกรจ ำนวนมำก ทั้งที่เป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่จ้ำงเหมำบริกำร 
รวมทั้งลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำนในแต่ละส่วนรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ โดยในปี งบประมำณ พ.ศ.2564       
มีผลกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร สรุปดังนี้ 
 1. ภาพรวมบุคลากรในจังหวัด 
     จังหวัดนครรำชสีมำ มีบุคลำกรในรำชกำรส่วนภูมิภำคในสังกัดจ ำนวน 35 แห่ง มีข้ำรำชกำร รวม
ทั้งสิ้น 11,107 คน ลูกจ้ำงประจ ำ 584 คน พนักงำนรำชกำร 789 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว 8,495 คน สำมำรถแบ่ง
ประเภทข้ำรำชกำรทุกกระทรวง 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 5,080 6,027 11,107 5500  27 1,450 7,159 2,100 398 52.95 
2.ลูกจ้างประจ า 276 308 584 5522  28 486 98 0 0 2.78 
3.พนักงานราชการ 245 544 789 35 9 68 694 27 0 3.76 
4.ลูกจา้งช่ัวคราว/
ลูกจ้างเหมาบริการ 

2,650 5,845 8,495 30 6 1,813 6,682 0 0 40.50 

รวมบุคลากร 8,251 12,724 20,975 - - 3,817 14,633 2,127 398 100.00 
 

  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 จังหวัดนครรำชสีมำ ได้มีกำรส ำรวจบุคลำกร
และรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น กำรจัดท ำแบบส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรทุกปี กำรรวบรวม
ข้อมูลจำกหนังสือแจ้งเวียนของส ำนักงำน ก.พ. โดยมีส ำนักงำนจังหวัดเป็นหน่วยงำนหลัก เพ่ือหำข้อก ำหนด
ต่ำง ๆ ที่เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ สรุปผลได้ดังนี้ 
    ข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศึกษา  เริ่มตั้งแต่ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี – ปริญญำเอก โดยจะต้องมีวุฒิ
กำรศึกษำตำมที่ ก.พ. ก ำหนด มีกำรก ำหนดรำยละเอียดใน TOR เพ่ือจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ โดยยึด
ตำมระเบียบ ก.พ. และผู้ที่จะเข้ำสู่ต ำแหน่งประเภทบริหำร จะต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรตำมที่กระทรวงต้น
สังกัดก ำหนด และได้รับกำรประเมินสมรรถนะจำกส ำนักงำน ก.พ.  
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 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 
  3. ขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร 
 จังหวัดนครรำชสีมำ มีกำรก ำหนดควำมต้องกำรและประเมินอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรเป็นไปตำมที่
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และตำมที่กระทรวงต้นสังกัด โดยมีกำรประเมินขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังด้ำน
บุคลำกรตำมภำรกิจ ยกตัวอย่ำงภำรกิจ ดังนี้ 

ตัวอย่างภารกิจ ขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ 
ภำรกิจที่ 1 กำรยกระดับกำรท่องเที่ยวที่
หลำกหลำยเชื่อมต่อภำคและภูมิภำค กล
ยุทธ์กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเขต 
Korat Geopark ให้ได้มำตรฐำน
เชื่อมโยงกับ  Korat Gopark ของภำค
และภูมิภำคอำเซียน โดยกำรยกระดับ
อุทยำนธรณีโครำช (โครำช จีโอพำร์ค) สู่
กำรเป็นอุทยำนธรณีโลก 

องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรอุทยำนธรณีโครำช โดยมีโครงกำร
ที่พัฒนำบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนภำรกิจดังกล่ำว เช่น กำรพัฒนำ
บุคลำกรแหล่งท่องเที่ยวเขตพื้นที่ Korat Geopark เชื่อมโยง
ระดับภูมิภำคและอำเซียน กำรยกระดับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในท้องถิ่น (Korat CBT 
Model) และกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น
อุทยำนธรณีโครำช โดยในปี 2564 จังหวัดได้มีกำรประชุม
แลกเปลี่ยนควำมรู้กับเครือข่ำยอุทยำนธรณีโลกในประเทศอ่ืน ๆ 

ภำรกิจที่ 2 กำรสร้ำงเสริมระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงโครงข่ำย
คมนำคมแห่งอนำคตเพ่ือเพ่ิม 
ขีดควำมสำมำรถกำรค้ำกำรลงทุนและ
เศรษฐกิจ 

บุคลำกรต้องมีสมรรถนะด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ โดยมีกำรพัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง เช่น โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของ
ทำงรำชกำรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในส่วนภูมิภำค” ในปี 2564 จังหวัดได้มีกำร
อบรมชี้แจงกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐในจังหวัด
นครรำชสีมำ 

ส ำหรับบุคลากรใหม่ประเภทข้ำรำชกำรจะมีกำรบรรจุแต่งตั้งจำกกระทรวงต้นสังกัดของส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำค
ในจังหวัด โดยกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรทั้งประเภททั่วไปและเฉพำะกิจ กำรว่ำจ้ำงลูกจ้ำงเหมำบริกำรของ
หน่วยงำนที่มีกำรมอบอ ำนำจจำกกรมต้นสังกัด โดยวิธีกำรในกำรสรรหำว่ำจ้ำง ซึ่งกำรพิจำรณำควำมพร้อม     
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใหม่ประเภทข้ำรำชกำรจะมีกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยจะมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบ 3 เดือน และ 6 เดือน และเพ่ือให้มีควำมมั่นใจว่ำบุคลำกรที่จังหวัด
นครรำชสีมำสรรหำมำได้ สำมำรถเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมหลำกหลำยทำงมุมมองและวัฒนธรรม
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องค์กำร จังหวัดนครรำชสีมำได้มีใช้หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกที่เป็นไปตำมภำรกิจของงำน และมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือประกอบกำรต่อสัญญำจ้ำงต่อไป จังหวัดนครรำชสีมำมีแนวทำง การท างานให้บรรลุผล คือ 
หลังจำกผู้บริหำรจังหวัดได้มีกำรถ่ำยทอดพันธกิจและประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดลงสู่ส่วนรำชกำร หัวหน้ำส่วน
รำชกำรต่ำง ๆ จะมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำน กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำน และมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในระดับบุคคล เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนและกำรต่อสัญญำจ้ำง 
มีกำรใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักของจังหวัดนครรำชสีมำที่มี 3 สถำบันเครือข่ำยในกำรพัฒนำเมือง มำเป็น  
ส่วนหนึ่งของทีมงำนจังหวัดในรูปแบบคณะท ำงำนต่ำง ๆ เช่น คณะท ำงำน Smart City จังหวัดนครรำชสีมำทั้ง 
7 ด้ำน คณะท ำงำนขับเคลื่อน MICE City เป็นต้น เพ่ือบรรลุค่ำนิยม มีจิตบริกำร เน้นกำรท ำงำนแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ นอกจำกนี้ เพื่อให้ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ จังหวัด
ได้มีกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรเพ่ือมำปฏิบัติงำนตำมภำรกิจตอบสนองกลุ่มนั้น ๆ เป็นกำรเฉพำะ เช่น ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ ได้ว่ำจ้ำงนักกำรตลำดรุ่นใหม่ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำได้สรรหำ นักพัฒนำสังคมเพ่ิมเติม เป็นต้นและเพ่ือให้การจัดการการเปลี่ยนแปลง
ด้านบุคลากร มีควำมพร้อมอยู่เสมอไม่ว่ำบุคลำกรจะย้ำย โอนย้ำย ลำออก หรือเกษียณอำยุรำชกำร จังหวัด
นครรำชสีมำ โดยส่วนรำชกำรต่ำง ๆ มีรูปแบบกำรเตรียมควำมพร้อม เช่น กำรจัดเก็บข้อมูลบุคคลกรผ่ำนระบบ 
PPIS กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน (Rotate) กำรจัดท ำคู่มือก ำหนดสมรรถนะในแต่ละต ำแหน่ง กำรจัดท ำแผน
กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกร กำรท ำงำนแบบ Multi-Skill กำรศึกษำแบบ e-Learning 
อย่ำงสม่ ำเสมอ กำรจัดหลักสูตรอบรมผู้บริหำรระดับสูง กำรจ้ำงเหมำเอกชนมำช่วยปฏิบัติตำมภำรกิจที่จ ำเป็น
และขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด  
  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.2564 ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคจังหวัด
นครรำชสีมำ ส่วนใหญ่มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนระดับดีมำก และดีเด่น รำยละเอียดตำมตำรำงกำร
บริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

ระดับผลกำร
ประเมิน 

ช่วงคะแนนกำร
ประเมิน 

จ ำนวนข้ำรำชกำร 

1/2564 
 
 
 

ดีเด่น 90 - 100 2,674 
ดีมำก 80 - 89.99 6,920 
ดี 70 - 79.99 1,725 
พอใช้ 60 - 69.99 58 
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ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

ระดับผลกำร
ประเมิน 

ช่วงคะแนนกำร
ประเมิน 

จ ำนวนข้ำรำชกำร 

ปรับปรุง ต่ ำกว่ำ 60 1 
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนเพรำะเหตุอ่ืน ๆ 263 

2/2564 ดีเด่น 90 - 100 2,684 
ดีมำก 80 - 89.99 6,548 
ดี 70 - 79.99 1,491 
พอใช้ 60 - 69.99 48 
ปรับปรุง ต่ ำกว่ำ 60 - 
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนเพรำะเหตุอ่ืน ๆ 293 

  จำกตำรำงผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคจังหวัด
นครรำชสีมำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พบว่ำ ข้ำรำชกำรส่วนใหญ่มีผลกำรปฏิบัติงำน ระดับดีมำก   
รอบท่ี 1 จ ำนวน 6,920 คน และรอบที่ 2 จ ำนวน 6,548 คน รองลงมำคือ มีผลปฏิบัติงำน ระดับดีเด่น รอบที่ 
1 จ ำนวน 2,674 คน และรอบที่ 2 จ ำนวน 2,684 คน  
  5. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
     จังหวัดนครรำชสีมำได้มีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดี และมีกำรก ำหนดนโยบำยและ
สวัสดิกำร เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนองพันธกิจจังหวัดและภำรกิจของหน่วยงำนได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ เช่น ให้บริกำรบุคลำกรในกำรตรวจโควิดฟรี กำรประสำนงำนเพ่ือรับวัคซีน กำรสนับสนุนผ้ำ
ส ำหรับตัดชุดผ้ำไทย กำรติดตั้งตู้ยำประจ ำส ำนักงำน กำรก่อสร้ำงอำคำรศำลำกลำงหลังใหม่ ทดแทนศำลำ
กลำงหลังเดิมที่มีควำมแออัด กำรจัดกิจกรรมสภำกำแฟ กำรมีพ้ืนที่จอดรถบริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัด 
กำรติดตั้งกล้อง CCTV รักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชม. กำรจัดเจ้ำหน้ำที่  อส.ดูแลควำมปลอดภัยตลอด    
24 ชม. กิจกรรมจิตอำสำ 5 ส. กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรจัดสวัสดิกำรบ้ำนพัก โครงกำรศำลำกลำงยิ้ม 
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในองค์กรแบบองค์รวม กำรส่งเสริมให้
ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดนครรำชสีมำเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
กำรสวดมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลเนื่องในวำระส ำคัญต่ำง ๆ และพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกให้กับบุคลำกร เช่น กำรพัฒนำโปรแกรมทะเบียนรับส่งเอกสำรออนไลน์ (E-Office) ระบบออกเลข
หนังสือรำชกำรและออกเลขค ำสั่ง ระบบกำรจองคิวอัตโนมัติ ระบบช ำระภำษีผ่ำนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น   
  6. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
     จังหวัดนครรำชสีมำได้มีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถำม
ออนไลน์ ทุกส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคในจังหวัด ท ำให้ค้นพบองค์ประกอบของควำมผูกพัน โดยจังหวัดได้มีกำร
น ำเอำองค์ประกอบเหล่ำนั้นไปใช้ในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี ดังนี้ 1) ด้ำนควำมพยำยำม
ทุ่มเทปฏิบัติงำนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร: ได้มีกำรสร้ำงข้อตกลงร่วมกันกับบุคลำกรที่สำมำรถ
ทุ่มเทกำรปฏิบัติงำนจนบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรจะได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้อยู่ในระดับ



6 
 

ดีเด่น พบว่ำ มีบุคลำกรมีผลกำรประเมินในระดับดีเด่นเพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว 13.22 % 2) ด้ำนควำมภำคภูมิใจ
และจงรักภักดีต่อองค์กร: ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ก ำหนดนโยบำยในกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่ผู้ที่สร้ำง
ชื่อเสียงให้กับองค์กรในที่ประชุมกรมกำรจังหวัด พบว่ำ มีผู้ได้รับประกำศเกียรติคุณจำกกำรสร้ำงชื่อเสียงให้กับ
องค์กรจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ิมข้ึน 10% จำกปีที่ผ่ำนมำ 3) ด้ำนกำรด ำรงสมำชิกภำพและเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร: มีกำรมอบประกำศเกียรติคุณยกย่องผู้ที่มีอำยุรำชกำรครบ 20 ปี พบว่ำ บุคลำกรมีควำมภำคภูมิใจและ
มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมขึ้น กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรมีควำมเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วน
รำชกำร ได้แก่ กำรที่บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กรท ำให้มีควำมเอำใจใส่ในกำรท ำงำนท ำให้ร้อยละของ
ข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำคที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่น เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี เป็นต้น 
  7. วัฒนธรรมส่วนราชการ 
      จังหวัดนครรำชสีมำ ได้ร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำร “โครำชเมืองสะอำด เก็บกวำดทั้งจังหวัด”
ซึ่งหมำยถึง กำรจัดระเบียบสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนด้วย หลัก 5 ส โดยจุดประสงค์ของแนวคิดวัฒนธรรม
องค์กำร คือ กำรท ำให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด เป็นปัจจัยพ้ืนฐำนกำรบริหำรคุณภำพ 
ที่จะช่วยสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีในที่ท ำงำนให้เกิดบรรยำกำศที่น่ำท ำงำน เช่น กำรขับเคลื่อนโครงกำรโครำช
เมืองสะอำด เก็บกวำดทั้งจังหวัดส ำหรับส่วนรำชกำรทุกส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
นอกจำกนี้ ผู้บริหำรยังมีเวทีประชุมต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดกว้ำงและรับมุมมองที่หลำกหลำยและมี
ประโยชน์จำกบุคลำกร เช่น ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำได้จัดประชุมขอควำมเห็นจำกบุคลำกรเพ่ือน ำไปสู่
กำรก ำหนดนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน ก่อเกิดเป็นเป็นภำรกิจภำยใต้ชื่อ “8 นโยบำยเร่งด่วน + 13 นโยบำยระยะ
ยำว” หรือ “Korat 8 plus 13”  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) กำรฝึกอบรม/
สัมมนำ 7) กำรอภิปรำย 8) กำรฝึกปฏิบัติ 9) กำรมอบหมำยงำนเป็นโครงกำร/กิจกรรม เช่น กำรอบรมเพ่ิม
ศักยภำพภำวะผู้น ำในกำรบริหำรงำนและขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ ให้กับหัวหน้ำส่วนรำชกำร
และนำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ ในระดับผู้ปฏิบัติจังหวัดได้มีโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐเป็นประจ ำทุกปี น ำไปสู่กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนของบุคลำกรใน
แต่ละหน่วยงำน ซึ่งมีกำรก ำหนดจำกกระทรวงหรือกรมต้นสังกัดโดยจังหวัดมีส่วนช่วยในกำรสนับสนุนให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน เช่น กำรส่งเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรส ำหรับนักบริหำรตั้งแต่ระดับกลำงถึง
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ระดับสูง เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในต ำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนำคต และสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ตอบสนองพันธกิจและประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด กำรส่งเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเฉพำะเพ่ิมค่ำตอบแทนใน
วิชำชีพ เป็นต้น 
 

  9. โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร (Development) ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2564  
     9.1 การมุ่งม่ันพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป  
ที่จัดกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ 

1. กำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง เทคนิคกำร
จัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมนำงสำวบุญเหลือ ศำลำ
กลำงจังหวัดนครรำชสีมำ ชั้น 2 

ในวันจันทร์ที่ 15 
มีนำคม 2564 

ผู้แทนส่วนรำชกำรประจ ำ
จังหวัด (ส่วนภูมิภำค) 

ส ำนักงำนคลัง
จังหวัด
นครรำชสีมำ 

2. โครงกำรเพิ่มศักยภำพภำวะผู้น ำใน
กำรบริหำรงำนและขับเคลื่อนกำร
พัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
ณ ห้องล ำตะคอง โรงแรมแคนทำรี 
โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ และผ่ำน
ระบบวีดิทัศน์ทำงไกล 

ในวันจันทร์ที่ 20 
กันยำยน 2564 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำ
จังหวัด (ส่วนภูมิภำค) และ
นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ จ ำนวน  
70 คน 

ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ 

3. โครงกำรเพิ่มพูนองค์ควำมรู้ เพ่ือ
สนับสนุนกำรขยำยผลกำรพัฒนำพื้นที่
ตำมแนวพระรำชด ำริ และหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

วันจันทร์ที่ 13 
กันยำยน พ.ศ. 
2564 

ผู้แทนส่วนรำชกำรประจ ำ
จังหวัด (ส่วนภูมิภำค) 

ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัด
นครรำชสีมำ 

4. ตรวจติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมที่ตอบสนอง
ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 
(กำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ 13+1 
กิจกรรม) 

มิถุนำยน – 
กันยำยน 2565 

อ ำเภอทั้ง 32 อ ำเภอ ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ และ
ส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง 
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     9.2 เสริมสร้างวัฒนธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป  
ที่จัดกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ 

1. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริตของ
หน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือยกระดับค่ำ
คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) จังหวดั
นครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ณ ห้องล ำตะคอง 1-2 
โรงแรมแคนทำรี โครำช อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

รุ่นที่ 1 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 11 
มีนำคม 2564 
รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์
ที่ 12 มีนำคม 
2564 

รุ่นที่ 1 มีกลุ่มเป้ำหมำย คือ
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
ภูมิภำค จ ำนวน 85 คน   
รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้ำหมำย คือ
บุคลำกรของ                    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และท้องถิ่นอ ำเภอ จ ำนวน 
345 คน 
 

ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ 

2. กำรจัดงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชัน
สำกล (ประเทศไทย) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ ห้อง
ประชุมตะโกรำย 1 อำคำร 35 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน จังหวัดนครรำชสีมำ ภำยใต้
แนวคิด “Zero Tolerance  
คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต” พร้อมกัน
ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพ่ือ
แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองที่รัฐบำล
ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตเป็นวำระเร่งด่วน ด้วยกำรใช้
กลไกประสำนควำมร่วมมือกับภำครัฐ            
ทั้งฝ่ำยประจ ำและฝ่ำยกำรเมือง 
รัฐวิสำหกิจ เอกชน และภำคประชำ
สังคม ซึ่งเป็นฐำนรำกส ำคัญในกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตที่ยั่งยืน  

วันที่ 9 ธันวำคม 
2563 

มีกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 300 
คน ประกอบด้วย หัวหน้ำส่วน
รำชกำรประจ ำจังหวัด
นครรำชสีมำ นำยอ ำเภอ 
สถำบันกำรศึกษำ และหัวหน้ำ
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจทุกแห่ง 

ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ และ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด
นครรำชสีมำ 

3. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจจะเกิดกำรขัดกัน

ในวันศุกร์ที่ 30 
เมษำยน 2564  

ผู้แทนส่วนรำชกำรประจ ำ
จังหวัดนครรำชสีมำที่ได้รับ

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

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ 

ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัด
นครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 โดยเชิญคลินิกส่งเสริมธรร
มำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ภำครัฐ เขต ๓ มำให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำ 
ค ำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ในภำครัฐให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
เกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่
อำจจะเกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม เพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนและก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดขั้นตอนไปสู่
กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของจังหวัด
นครรำชสีมำ ณ ห้องประชุมนำงสำว
บุญเหลือ ศำลำกลำงจังหวัด
นครรำชสีมำ ชั้น 2   

งบประมำณสูงจำกโครงกำร             
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของจังหวัด
นครรำชสีมำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 และ
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 
1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

4. งำน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่ง
แผ่นดิน” ประจ ำปี 2564 ตำม
โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงของจังหวัดนครรำชสีมำ 
พร้อมอัญเชิญโล่รำงวัลพระรำชทำน
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น 
เป็นสุข” โล่รำงวัลสิงห์ทอง และเข็ม
เชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่น 
เพ่ือมอบให้กับหมู่บ้ำนและกิจกรรม
ของผู้น ำกลุ่ม องค์กร และเครือข่ำย

วันอังคำรที่ 14 
กันยำยน พ.ศ. 
2564 

ผู้น ำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
“อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับ
จังหวัด 3 คน ผู้น ำอำสำ
พัฒนำชุมชน (ผู้น ำ อช.) ชำย
และหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด 
2 คน ผู้น ำกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
แกนหลักส ำคัญในกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำน ดีเด่นระดับจังหวัด 1 
คน ผู้น ำศูนย์ประสำนงำน
องค์กำรชุมชนระดับต ำบล 

ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัด
นครรำชสีมำ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป  
ที่จัดกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ 

พัฒนำชุมชนที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปี 
2564 

(ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด 
1 คน ผู้น ำครัวเรือนสัมมำชีพ
ชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค 1 
คน และผู้น ำ กลุ่ม องค์กรที่
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และ 2 ทุก
กิจกรรม 12 คน รวมทั้งสิ้น 
20 คน 

 
     9.3 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม พิจารณาผลตอบแทนที่เป็นธรรม  
  1) มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม ผ่านกลไกคณะกรรมการหรือคณะท างานที่ส าคัญของ
จังหวัด ดังนี้ 

ค าสั่ง/ประกาศจาก 
ส านักงาน/หน่วยงาน 

 เลขที่ค าสั่ง เร่ือง 
ค าสั่ง/ประกาศ 
ณ วันที่ …/…./…. 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
กระทรวงแรงงำนในจังหวัด
นครรำชสมีำ 

ที่ 13660/2563 1 แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรโครงกำรส่งเสรมิ
กำรจ้ำงงำนใหม่ส ำหรับผู้จบกำรศกึษำใหม่โดย
ภำครัฐและภำคเอกชน (Co-Payment) จังหวัด
นครรำชสมีำ 

16 ต.ค. 2563 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ที่15123/2563 2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรเพิ่ม
ทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนครอบครัวยำกจนของ
จังหวัดนครรำชสีมำ 

26 พ.ย. 2563 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่ 15849/2563 3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำรูปแบบควำม
เหมำะสมและควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหวัดนครรำชสีมำ 

5 ธ.ค. 2563 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่ 16437/2563 4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยองค์ควำมรู้ 
(Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด
นครรำชสมีำ 

21 ธ.ค. 2563 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผัง
เมืองจังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่ 1169/2564 5 แต่งตั้งคณะท ำงำนวำงและจัดท ำผงัเมืองรวม
ชุมชนสีดำ จังหวัดนครรำชสมีำ 

29 ม.ค. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผัง
เมืองจังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่ 1168/2564 6 แต่งตั้งคณะท ำงำนวำงและจัดท ำผงัเมืองรวม
ชุมชนบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ 

29 ม.ค. 2564 
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ค าสั่ง/ประกาศจาก 
ส านักงาน/หน่วยงาน 

 เลขที่ค าสั่ง เร่ือง 
ค าสั่ง/ประกาศ 
ณ วันที่ …/…./…. 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่ 1245/2564 7 แต่งตั้งคณะติดตำม และสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ OTOP 
โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรเครอืข่ำยองค์ควำมรู้ 
(Knowledge – Based OTOP : KBO) 

2 ก.พ. 2564 

ค ำสั่งคณะอนุกรรมกำร
ทรัพยำกรน้ ำจังหวัด
นครรำชสมีำ/ส ำนักงำน
ทรัพยำกรน้ ำจังหวัด
นครรำชสมีำ 
 

ที่ 1744/2564 8 แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนและสนับสนุนกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำจังหวัดนครรำชสีมำ 

11 ก.พ. 2564 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรพัฒนำ
เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดนครรำชสีมำ/
ส ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่ 2015/2564 9 แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศ 

19 ก.พ. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสมีำ 

ที่ 2152/2564 10 แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
จังหวัดนครรำชสีมำ 

24 ก.พ. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
นครรำชสมีำ 

ที่ 3113/2564 11 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจดัมหกรรมศลิปะ
นำนำชำติ ครั้งที่ 2 

22 มี.ค. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัด
นครรำชสมีำ 

ที่ 3131/2564 12 แต่งตั้งกรรมกำรตดิตำมกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร
และคณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
นครรำชสมีำ 

22 มี.ค. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนสำธำรณสุข 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่ 3278/2564 13 แต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
(Food Safety) จังหวัดนครรำชสมีำ 

25 มี.ค. 2564 

ประกำศจังหวัด
นครรำชสมีำ/องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสมีำ 

 14 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น
ระดับจังหวดั 

19 เม.ย. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนจังหวัด

ที่ 4494/2564 15 กำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกำรจดัประชุมและ
นิทรรศกำรจังหวัดนครรำชสีมำ (Nakhon 

30 เม.ย. 2564 
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ค าสั่ง/ประกาศจาก 
ส านักงาน/หน่วยงาน 

 เลขที่ค าสั่ง เร่ือง 
ค าสั่ง/ประกาศ 
ณ วันที่ …/…./…. 

นครรำชสมีำ Ratchasima Convention and Exhibition 
Center : NCEC) และแต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรจังหวัด
นครรำชสมีำ 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่ 4534/2564 16 จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำ
คนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครรำชสีมำ (ศจพ.จ.น
ม.) 

30 เม.ย. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสมีำ 

ที่ 4495/2564 17 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมและขับเคลื่อนพัฒนำ
อุตสำหกรรม MICE จังหวัดนครรำชสีมำ (Mice 
city) 

30 เม.ย. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสมีำ 

ที่ 4890/2564 18 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกพ่อตัวอย่ำง
จังหวัดนครรำชสีมำ 

6 พ.ค. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่ 5055/2564 19 จัดตั้งศูนยส์่งเสริมควำมรับผดิชอบต่อสังคมของ
ภำคธุรกิจจังหวดันครรำชสีมำ และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมควำมรับ
รับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกจิจังหวัด
นครรำชสมีำ 

12 พ.ค. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยัจังหวัด
นครรำชสมีำ 

ที่ 5148/2564 20 แต่งตั้งคณะท ำงำนป้องกันและแกไ้ขปัญหำน้ ำท่วม
ชุมชน จังหวัดนครรำชสีมำ 

13 พ.ค. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
นครรำชสมีำ 

ที่ 5221/2564 21 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำนกำรให้ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19) 

17 พ.ค. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสมีำ 

ที ่5260/2564 22 แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรตัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครรำชสมีำ 

18 พ.ค. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัด
นครรำชสมีำ 

ที่ 6548/2564 23 แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนอัตรำค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรังวัดที่ดิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

30 มิ.ย. 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด
นครรำชสมีำ 

ที่ 7504/2564 24 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตรด์้ำน
พลังงำน จังหวัดนครรำชสมีำ 

23 ก.ค. 2564 
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ค าสั่ง/ประกาศจาก 
ส านักงาน/หน่วยงาน 

 เลขที่ค าสั่ง เร่ือง 
ค าสั่ง/ประกาศ 
ณ วันที่ …/…./…. 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนสถิติจังหวดั
นครรำชสมีำ 

ที่ 8004/2564 25 แต่งตั้งคณะท ำงำนบรูณำกำรแผนงำนเพื่อกำร
พัฒนำเมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครรำชสีมำ และ
คณะท ำงำนบรหิำรยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเมือง
อัจฉริยะ จังหวัดนครรำชสีมำ 

5 สิงหำคม 2564 

ค ำสั่งจังหวัดนครรำชสมีำ/
ส ำนักงำนพำณิชย ์
จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่ 8728/2563 26 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรส่วนจังหวัด
ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร จังหวัดนครรำชสีมำ 

31 สิงหำคม 
2564 

 
  2) การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส่วนราชการประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
     ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ให้มีกลไกสนับสนุนควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำร จังหวัดนครรำชสีมำจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพ่ือท ำหน้ำที่เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และพิจำรณำผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
    จังหวัดนครรำชสีมำ จึงได้ก ำหนดจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในสังกัดส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ ดังนี้ 
     - รอบกำรประเมินครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภำคม 2564 เวลำ 14.30 น.       
ณ ห้องประชุมนำงสำวบุญเหลือ ศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ ชั้น 2 
     - รอบกำรประเมินครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 13.30 น.     
ณ ห้องประชุมนำงสำวบุญเหลือ ศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ ชั้น 2 
   3) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2564 
              กระทรวงมหำดไทย ได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดนครรำชสีมำท ำกำรคัดเลือกข้ำรำชกำร     
พลเรือนดีเด่นประจ ำปี พ.ศ. 2564 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกโดยจังหวัดได้มีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 และ
หนังสือแจ้งเวียนส่วนรำชกำรสังกัดรำชกำรภูมิภำคประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ กลุ่มข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ กลุ่มข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มข้ำรำชกำรต ำรวจท ำกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรในสังกัดผู้มีคุณสมบัติส่งให้คณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัดคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น  
              คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปี พ.ศ. 
2564 ได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครที่แต่ละหน่วยงำนเสนอรำยชื่อ ด้วยกำรสัมภำษณ์ จ ำนวน 12 รำย โดย
พิจำรณำจำกกำรครองตน กำรครองคน กำรครองงำน กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรม และผลงำนดีเด่น  
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ซึ่งจังหวัดนครรำชสีมำ มีจ ำนวนข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือรับ
รำงวัลระดับประเทศ จ ำนวน 4 รำย ดังนี้ 
         1) นำยไชยนันท์ แสงทอง ต ำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ  สังกัดส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ 
   2) นำยสุชำติ เจนเกรียงไกร ต ำแหน่ง นำยแพทย์เชี่ยวชำญ สังกัดโรงพยำบำลมหำรำช
นครรำชสีมำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
   3) นำยสุพล จอกทอง ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโนนสูงศรีธำนี สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ 
   4) นำงสำวระพีพรรณ มีโภคำ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  สังกัด
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครรำชสีมำ 
         ทั้งนี้ จังหวัดนครรำชสีมำ ได้คัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นในระดับจังหวัดของจังหวัด
นครรำชสีมำ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 จ ำนวน 8 รำย ประกอบด้วย  
       1) นำยเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดนครรำชสีมำ อ ำนวยกำรสูง 
ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดนครรำชสีมำ 
  2) นำยธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ ช ำนำญกำรพิเศษ 
วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ 
  3) นำยธนพล ถิรวัฒนวงษ์ นักวิชำกำรยุติธรรม ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ 
  4) นำยรัสฐวิศ เสถียรรัมย์ ผู้อ ำนวยกำร กศน. อ ำเภอห้วยแถลง ช ำนำญกำร สนง.ส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจ.นม. 
  5) นำยณัฐวัฒน์ ชนำวุฒิโรจน์ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ช ำนำญกำร ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดนครรำชสีมำ (อ ำเภอปักธงชัย) 
  6) นำยตรีภพ คงอินทร์ นักวิชำกำรสหกรณ์ ช ำนำญกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครรำชสีมำ 
  7) นำงสำวสุวรรณี ควรทอง นักวิชำกำรขนส่ง ช ำนำญกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครรำชสีมำ 
  8) นำยวิชัย จันทร์สุข นักทัณฑวิทยำ ปฏิบัติกำร เรือนจ ำอ ำเภอสีคิ้ว 
     9.4 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ความสามารถของข้าราชการและบุคลากร
ของรัฐ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันด้วยการตระหนักว่าทุกคน
คือปัจจัยส าคัญที่น ามาซึ่งการพัฒนาจังหวัดให้เกิดความส าเร็จและก้าวหน้าต่อไป 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป  
ที่จัดกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ 

1. กำรสัมมนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม ชำโต เดอ  

ระหว่ำงวันเสำร์ที่ 
20 – วันอำทิตย์ที่ 
21 กุมภำพันธ์ 
2564    

บุคลำกรของส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำและหน่วย
ตรวจสอบภำยในจังหวัด
นครรำชสีมำ จ ำนวน 70 คน 

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

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ 

เขำใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด
นครรำชสีมำ 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำ
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล และแผนพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลจังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564  
ณ ห้องล ำตะคอง 3 โรงแรมแคนทำรี 
โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ 

วันอังคำรที่ 30 
มีนำคม 2564 

ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรส่วน
ภูมิภำคประจ ำจังหวัด
นครรำชสีมำ จ ำนวน 40 คน 

ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ 

3. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA รำยหมวด) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  
ณ ห้องกองแก้ว โรงแรมแคนทำรี 
โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ 

ระหว่ำงวัน
พฤหัสบดีที่ 17 – 
วันศุกร์ที่ 18 
ธันวำคม 2563 

คณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐรำยหมวด 
(PMQA) และคณะท ำงำน
พัฒนำองค์กรสู่ระบบรำชกำร 
4.0 (PMQA 4.0) ประจ ำปี 
พ.ศ. 2564 จังหวัดนครรำชสีมำ 
จ ำนวน 80 คน 

ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ 

4. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำองค์กรสู่
ระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) ของ
จังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
ณ ห้องล ำตะคอง 1-2 โรงแรม 
แคนทำรี โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ 

ในวันจันทร์ที่ 29 
มีนำคม 2564 

คณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐรำยหมวด 
(PMQA) และคณะท ำงำน
พัฒนำองค์กรสู่ระบบรำชกำร 
4.0 (PMQA 4.0) ประจ ำปี 
พ.ศ. 2564 จังหวัดนครรำชสีมำ 
จ ำนวน 80 คน 

ส ำนักงำนจังหวัด
นครรำชสีมำ 

5. กิจกรรมศึกษำดูงำนโครงกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร หลักสูตรพัฒนำกรก่อน
ประจ ำกำร รุ่นที่ 118 ณ ศูนย์เรียนรู้
ผู้น ำจิตอำสำพัฒนำชุมชนบ้ำนโนนรัง 
หมู่ที่ 6 ต ำบลตลำดไทร อ ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

วันอังคำรที่ 21 
กันยำยน พ.ศ. 
2564 

พัฒนำกรก่อนประจ ำกำร รุ่น 
118 จ ำนวน 9 คน พัฒนำกร 
พ่ีเลี้ยง จ ำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 
18 คน 

ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัด
นครรำชสีมำ 
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   10. ปัญหา อุปสรรค  
      --  จำกจำกปัญหำกำรปัญหำกำรแพร่ระบำดของ แพร่ระบำดของ CCOOVVIIDD--1199  ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรอบรม สัมมนำท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรอบรม สัมมนำ
ต่ำง ๆ ต่ำง ๆ   
      --  เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะและหน่วยงำนมีภำรกิจเป็นเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะและหน่วยงำนมีภำรกิจเป็น
จ ำนวนมำกตำมขนำดของจังหวัดท ำให้กำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบกำรจ ำนวนมำกตำมขนำดของจังหวัดท ำให้กำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ด ำเนินกำรต่ำง ๆ มีควำมล่ำช้ำ มีควำมล่ำช้ำ 
นอกจำกนี้ หน่วยงำนยังจัดเก็บข้อมูลไม่เนอกจำกนี้ หน่วยงำนยังจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบเท่ำที่ควรป็นระบบเท่ำที่ควร    
  
   11. ข้อเสนอแนะ 
      --  หน่วยงำนควรมีกำรแก้ไขปัญหำในกำรจัดอบรมในช่วงแพร่ระบำดของ หน่วยงำนควรมีกำรแก้ไขปัญหำในกำรจัดอบรมในช่วงแพร่ระบำดของ CCOOVVIIDD--1199  โดยกำรโดยกำร
ด ำเนินกำรจัดประชุม หรืออบรมผ่ำนระบบออนไลน์ หรือด ำเนินกำรควบคู่กันด ำเนินกำรจัดประชุม หรืออบรมผ่ำนระบบออนไลน์ หรือด ำเนินกำรควบคู่กัน   
      --  หน่วยงำนควรมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ไว้เป็นแนวทำงโดยเฉพำะ หน่วยงำนควรมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ไว้เป็นแนวทำงโดยเฉพำะ ในลักษณะของกำรในลักษณะของกำร
จัดกำรควำมรู้ที่ส ำคัญจัดกำรควำมรู้ที่ส ำคัญ  
  

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

 
 


