(ราง)
นโยบายทรัพยากรบุคคลจังหวัด
อุทัยธานี

(ราง)
นโยบายทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทัยธานี
----------------หลักการและเหตุผล
1. จังหวัดอุทัยธานีไดมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ในสวน
ของการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี โดยเปนผลจากการจัดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ เพื่อใหการพัฒนา
จังหวัดสอดรับตอแนวนโยบายของรัฐบาลไดอยางชัดเจน โดยมีผล ดังนี้
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี วา “เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
พันธกิจมี 4 ดาน คือ
(1) สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวดวยการบริหารจัดการและการสรางเครือขายอยาง
เปนระบบ
(2) สงเสริมและการพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน
(3) สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมัน่ คงในการดํารงชีวิต
(4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหสมดุลและยัง่ ยืน
เปาประสงค 6 ประการ คือ
(1) การเติบโตทางเศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการแขงขันในภาคการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(2) ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย
(3) รายได/มูลคาผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
(4) ประชาชนจังหวัดอุทัยธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสุขสมานฉันท ปลอดภัย มีความ
มั่นคงในการดํารงชีวติ
(5) วัฒนธรรมมีความยั่งยืน
(6) อนุรักษใหทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมมีความยั่งยืน
โดยมี 4 ประเด็นยุทธศาสตรในการขับเคลือ่ น ไดแก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางเอกลักษณและเชื่อมโยงการทองเที่ยว ใหมีลักษณะโดดเดน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตดานการเกษตรใหมีคุณภาพและเพิ่ม
มูลคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงโครงสรางพื้นฐานทาง
กายภาพ และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เปนระบบ

-22. จังหวัดอุทัยธานีไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของจังหวัด โดย
2.1 สอดรับ สอดคลอง ตอวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี
2.2 เปนผลจากการรวมคิด และพิจารณา ของขาราชการผูปฏิบตั ิงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการประจําจังหวัดทุกสวนราชการ
จากผลการดําเนินการ ไดกําหนด
วิสัยทัศนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทยั ธานี วา “ขาราชการพลเรือนจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบตั ิ
ราชการอยางมืออาชีพ เปนที่ยอมรับของประชาชน และมีความสุขในอาชีพรับราชการ”
พันธกิจมี 3 ประการ คือ
(1) เสริมสรางใหขาราชการพลเรือนของจังหวัดอุทัยธานีมีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของจังหวัดและของสวนราชการ
(2) พัฒนาทักษะและองคความรูข องบุคลากร เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกร และประชาชน
(3) เสริมสรางแรงจูงใจ เพื่อรักษาบุคลากรไวในองคกรอยางมีความสุข
เปาประสงค 3 ประการ คือ
(1) ขาราชการพลเรือนจังหวัดอุทัยธานีมีสมรรถนะและปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(2) องคกรเปนที่ยอมรับ เชือ่ ถือ ศรัทธาจากประชาชน
(3) ขาราชการพลเรือนจังหวัดอุทัยธานีปฏิบัติราชการรวมกันอยางมีความสุข
โดยมี 5 ประเด็นยุทธศาสตรในการขับเคลือ่ น ไดแก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความผาสุกของบุคลากรในองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองคกรโดยผาน
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ใหสามารถเปนผูนําตนเอง ผูนําทีม ผูนําองคกร และผูนําเครือขาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ ใหพรอมอุทิศตนเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาขาราชการใหเปนคนดี มึความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เขาถึงประชาชน
3. เพื่อใหเกิดความชัดเจนในแนวปฏิบัติดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐของจังหวัด
อุทัยธานีในดานตาง ๆ จึงกําหนดนโยบายทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทัยธานี ขึ้น

-3วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดอุทัยธานีใหสอดรับตอ
วิสัยทัศนและภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินงานของหนวยราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ทั้ง
ระดับจังหวัด และอําเภอ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมคี วามรู ความสามารถ ในงานที่รับผิดชอบอยางมืออาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงตนและการปฏิบัติหนาที่ มีผลการปฏิบตั ิงานที่เทาทันตอความเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงตอสถานการณดานตาง ๆ และความเปลี่ยนแปลงในตําแหนงหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยการ
ปฏิบัติหนาที่อยูบนหลักธรรมาภิบาล และเพื่อประโยชนตอทั้งประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดตี อองคกร
3. มีการวางแนวทางในดานการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ตอขาราชการทุก
ระดับชั้นอบยางชัดเจน
4. เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรภาครัฐมีขวัญกําลังใจ มีความผาสุกในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เปนการสรางจิตสํานึกที่ดี อันจะนํามาซึ่งความผูกพันตอองคกร
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคทั้ง 4 ประการขางตน จึงกําหนดนโยบายทรัพยากรบุคคลจังหวัด
อุทัยธานี ขึ้น 5 ดาน คือ
1. นโยบายอัตรากําลัง
2. นโยบายดานมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและการเลื่อนเงินเดือน
3. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
4. นโยบายดานการรักษาวินัย
5. นโยบายดานการเสริมสรางความพึงพอใจแกเจาหนาที่รัฐ

นโยบายดานอัตรากําลัง
----------------มีการจัดสรรอัตรากําลังเจาหนาที่ทเี่ หมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพของงานในระดับสวน
ราชการแคละระดับ มีระบบการบริหารอัตรากําลังที่สามารถตอบสนองตอกรณีที่จํานวนอัตรากําลังทั้งในสวนทีข่ าด
และเกินไดทันตอความตองการในแตละชวงเวลาโดยสอดคลองตอภารกิจของหนวยงาน
กลยุทธ
* การปรับอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ
กิจกรรม
1. วิเคราะหภาระงาน กระบวนงาน ในความรับผิดชอบของสวนราชการในแตละระดับ รวมถึง.
วิเคราะหสมรรถนะของบุคลากร
2. จัดทําบทสรุปผลการวิเคราะหภาระงาน กระบวนงาน และกรอบอัตรากําลัง ตามขอ 1 พรอม
จัดทําแนวทางการจัดสรรอัตรากําลัง
3. จัดการสัมมนาเพื่อรวมพิจารณาแนวทางการจัดสรรอัตรากําลังทีอ่ ยูในขอบเขตอํานาจที่จังหวัด
จะสามารถดําเนินการได
กลยุทธ
* การพัฒนาสมรรถนะใหกับขาราชการ โดยเฉพาะในระดับรองหัวหนาหนวยงานในระดับตาง ๆ
เพื่อเตรียมความพรอมใหบุคลากรที่จะเติบโตในระดับที่สงู ขึ้น
กิจกรรม
1. จัดทําคูมอื การปฏิบตั ิงานของหนวยงาน
2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางองคความรูดานการบริหารงานโดยหัวหนาหนวยงานในแตละระดับ

นโยบายดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน
------------------มีการกําหนดภารกิจหนาที่และคําสั่งมอบหมายภารกิจหนาที่หลักตรงตาม Job Description
รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนดวยความยุติธรรม
กลยุทธ
* การจัดทํา / ปรับปรุงคําสัง่ มอบหมายงานใหตรง และสอดคลองกับตําแหนงงาน โดยอยูบน
หลักการ put the right man on the right job at the right time.
กิจกรรม
1. กําหนดลักษณะ ขอบเขตงานใหตรงตามตําแหนงงาน (Job Description)
2. กําหนดเปาหมายผลการดําเนินงานของสวนราชการแตละระดับ ในแตละหวงระยะเวลา เพื่อ
นํามาสูการกําหนด KPI ของกลุมงาน / ฝาย
3. จัดทํา / ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายงานครอบคลุมหนวยงานในสังกัดทุกระดับ โดยสอดรับตอขอ
1 และ 2
4. ถายทอดเปาหมายการดําเนินงานตามขอ 2 โดยสอดคลองตอตําแหนงของแตละบุคคลตามขอ
1 ลงสูระดับบุคคล เพื่อนํามาสูการกําหนด KPI รายบุคคล
กลยุทธ
* เสริมสรางความรูเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนธรรม เสมอภาค
โปรงใส และตรวจสอบได
กิจกรรม
1. เสริมสรางและพัฒนาความรูเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2. ประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานผานชองทางสื่อสารตาง ๆ
โดยใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ เขามาชวยบริหารจัดการ
กลยุทธ
* เสริมสรางความเปนธรรม เสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได ในกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยยึด KPI รายบุคคล เปนมาตรฐานในการประเมิน
กิจกรรม
1. ตรวจสอบ KPI รายบุคคล ที่หนวยงานนํามาใชในการจัดทําขอตกลงการปฏิบัตริ าชการตอกัน
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา วา
1.1 ตรงตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 หรือไม
1.2 ตรงตาม Job Description หรือไม

-52. กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ
สวนราชการใหชดั เจน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ในกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยผูบังคับบัญชาแตละระดับ
กลยุทธ
* การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรภาครัฐในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคในอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัด ยึดระบบคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
กิจกรรม
1. จัดทําเอกสารคูมือแนวทางการเลื่อนเงินเดือนทีถ่ ูกตอง และประชาสัมพันธทุกสวนราชการเพื่อ
ใชเปนแนวปฏิบตั ิ
2. เสริมสรางความรู ความเขาใจ ในแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนที่ถูกตองแกหัวหนา
สวนราชการ และเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบ
3. ตรวจสอบผลการเสนอเลือ่ นเงินเดือนขาราชการ โดยยึด
3.1 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่กาํ หนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร
1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
3.2 แนวปฏิบัติที่ผวู าราชการจังหวัด ในฐานะผูมีอํานาจบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนได
กําหนดไว
กลยุทธ
* การปรับปรุงรูปแบบ แนวทาง และยกระดับมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
การเลื่อนเงินเดือน
กิจกรรม
1. จัดใหมีกระบวนการรับฟงขอคิดเห็น / สํารวจขอคิดเห็น จากขาราชการโดยรวมเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน
2. บริหารจัดการตอกระบวนการรองเรียนรองทุกขในกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เลื่อนเงินเดือนดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปรงใส

นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
------------------ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ใน 3 สวนหลัก ๆ ไดแก
1. การบริหารจัดการแผนงาน / โครงการพัฒนาจังหวัด
2. ลักษณะงานที่เปนภารกิจที่สวนราชการโดยรวมตองปฏิบัติ
3. การเสริมสรางคุณลักษณะของการเปนเจาหนาที่รัฐทีด่ ี มีสมรรถนะ และเสริมสรางใหมีความรู
ในวิทยาการแขนงตาง ๆ และความสามารถปรับตัวใหเทาทันตอความเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
* พัฒนาเจาหนาที่รฐั ทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน การดํารง
ตนใหเปนผูที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จ สัมฤทธิ์ผล และสรางชื่อเสียงใหเกิดขึ้นกับหนวยงาน
กิจกรรม
1. พัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะหลักในดานตาง ๆ ใหกับขาราชการในระดับหัวหนาสวน
ราชการ รองหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานในระดับรองลงมา
2. เสริมสรางและพัฒนาองคความรูด านการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน เพือ่ บรรลุ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
3. เสริมสรางและพัฒนาองคความรูดานการปฏิบัติงานเฉพาะดาน และวิทยาการสมัยใหม
4. เสริมสรางจิตสํานึกแหงการเปนเจาหนาที่รัฐที่ดี
กลยุทธ
* สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร มีทัศนคติและจิตสํานึกในการทํางานรวมกัน การ
ใหบริการที่ดีและสรางความประทับใจแกผูมาติดตอขอรับบริการ
กิจกรรม
1. สงเสริมใหบุคลากรทํางานเปนทีม
2. แตงตั้งใหทํางานรวมกันในรูปคณะทํางาน
3. การจัดกิจกรรมสัมพันธ
4. สรางจิตสํานึกแหงการปฏิบัติหนาที่ขาราชการที่ดี

นโยบายดานการรักษาวินัย
-------------บุคลากรภาครัฐเปนผูที่ยึดมัน่ ในการรักษาวินัยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยเนนการ
ใหความสําคัญทีผ่ ูบังคับบัญชาตองตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบงั คับบัญชามีวินัย
และปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย
กลยุทธ
* เสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับบริบทของผูบังคับบัญชาตอการรักษาวินัยของ
ผูใตบังคับบัญชา
กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพดานการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิให
ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกับขาราชการในระดับผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น
2. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อซักซอมแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการใน
ระดับผูบ ังคับบัญชาทุกระดับชั้น
3. เสริมสรางองคความรูด านบทบาทหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผูใตบังคับ บัญชาเพื่อรับทราบ และถือเปนแนวปฏิบัติ
กลยุทธ
* เผยแพรการดําเนินการทางวินัยใหเปนที่รับทราบอยางกวางขวาง เพื่อเปนมาตรการปองกันการ
ฝาฝนวินัยของทางราชการ
กิจกรรม
- ประชาสัมพันธรูปแบบ และลักษณะการกระทําของเจาหนาที่รัฐที่ไดกระทําผิดวินยั และโทษ
ทางวินัย รวมถึงผลทีต่ ามมาจากการถูกลงโทษทางวินัย ผานชองทางประชาสัมพันธชนิดตาง ๆ ไดรับทราบ เพื่อให
ผูบังคับบัญชากําหนดมาตรการกวดขัน และระวังปองกัน
กลยุทธ
* เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการกระทําที่เขาขายผิดวินัย และลักษณะโทษทาง
วินัย รวมถึงกรณีศกึ ษาการกระทําผิดวินัยในลักษณะตาง ๆ และโทษทางวินัย รวมถึงผลกระทบทีต่ ามมาให
เจาหนาที่รัฐไดรับทราบ
กิจกรรม
- จัดการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ แกเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ

นโยบายดานการเสริมสรางความพึงพอใจแกเจาหนาที่รฐั
------------------------บุคลากรภาครัฐที่ครองตน ครองคน ครองงาน ที่ดี มีผลเปนที่ประจักษ ไดรับการประกาศและ
เผยแพรเกียรติคุณตอสาธารณชน เพื่อเปนการเสริมแรงจูงใจในการที่จะเปนตนแบบที่ดีใหกบั บุคลากรภาครัฐราย
อื่น ๆ ไดปฏิบัตติ าม
กลยุทธ
* มีระบบการใหรางวัลแกบุคลากรภาครัฐที่ครองตน ครองคน ครองงาน ที่ดี มีผลเปนที่ประจักษ
อยางเปนธรรม
กิจกรรม
- จัดการคัดเลือกเพื่อใหไดเจาหนาที่รัฐที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะยกยอง เชิดชูเกียรติ และ
ประกาศเกียรติคุณใหเปนขาราชการดีเดนของจังหวัดอุทัยธานี
กลยุทธ
* สรางความพึงพอใจเพื่อเสริมแรงจูงใจใหเกิดแกเจาหนาที่รัฐ
กิจกรรม
- สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ เครื่องใช ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ ปรับสภาพแวดลอมการทํางาน รวมถึงจัดสวัสดิการตาง ๆ ในหนวยงาน
กลยุทธ
* จัดสรรสิทธิประโยชนในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ ดวยความเทา
เทียม เปนธรรม และโปรงใส
กิจกรรม
- สรางหรือกําหนดหลักเกณฑที่เปนขอตกลงรวมกันในการจัดสรสิทธิประโยชนตาง ๆ รวมถึงการ
พิจารณาความดีความชอบทีจ่ ะนํามาใชเปนหลักปฏิบัติภายในสวนราชการ โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ
รวมกันของบุคลากรในหนวยงานนั้น ๆ
-----------------------------------------------

กิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจ
บุคลากรภาครัฐจังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจบุคลากรภาครัฐจังหวัดอุทัยธานี
การบริหารจัดการในระดับจังหวัด

กิจกรรม
การบริหารจัดการในระดับสวนราชการ

1. บริหารจัดการเพื่อใหเกิดการปรับปรุงคําสั่ง
1. กําหนด Job Description ของขาราชการให
มอบหมายงาน เพื่อนํามาสูการจัดทําขอตกลง
ตรงตามตําแหนง / สายงาน
การปฏิบัติราชการตอกัน (KPI รายบุคคล) โดย 2. กําหนดภารกิจงานตามนโยบายหนวยงาน
สอดคลองตอ Job Description ของขาราชการ
ตนสังกัด
แตละราย โดยอยูบนหลักการ put the right
3. กําหนดภารกิจงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
man on the right job at the right time.
จังหวัด
4. ถายทอดเปาหมายผลดําเนินงานและตัวชี้วัด
ของงานตาม 1 – 3 ลงสูหนวยงานในสังกัดใน
ระดับรองลงมา
5. หนวยงานในสังกัดในระดับรองลงมา
ถายทอดเปาหมายผลดําเนินงานและตัวชี้วดั
ของงานตาม 4 ลงสูระดับบุคคล
6. จัดทํา / ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายงานใหตรง
และสอดคลองกับตําแหนงงาน โดยอยูบน
หลักการ put the right man on the right
job at the right time.
2. บริหารจัดการเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติ 1. ใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอ
ราชการ และการเสนอเลื่อนเงินเดือน เปนไปดวย
กัน (KPI รายบุคคล) ของขาราชการในสังกัด
ความยุติธรรม โปรงใส โดย
ครบทุกราย
2.1 พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหกับ
2. ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ใหความรู
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานการประเมินผล
คําแนะนํา เขารวมแกไขปญหาที่เกิดจากการ
การปฏิบตั ิงาน และการเลื่อนเงินเดือน
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางแทจริง
2.2 ประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับงานตาม
โดยเฉพาะงานที่อยูในขอตกลงการปฏิบัติ
ขอ 2.1 ผานชองทางสื่อสารตาง ๆ
ราชการตอกัน
2.3 ตรวจสอบ KPI รายบุคคล ทีห่ นวยงาน
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ใหผานการ
นํามาใชในการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
พิจารณาจากทั้งผูบ ังคับบัญชา และ
ราชการตอกันระหวางผูบังคับบัญชากับ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ
ผูใตบังคับบัญชา วา
ของสวนราชการทุกกรณี
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การบริหารจัดการในระดับจังหวัด

กิจกรรม
การบริหารจัดการในระดับสวนราชการ

(1) ตรงตามหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิที่
3. การเสนอเลื่อนเงินเดือน ใหเปนผลที่ไดจาก
กําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ.
(1) คาคะแนนจากผลการประเมินผลการ
ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่
ปฏิบัติราชการในแตละรอบ
3 กันยายน 2552 หรือไม
(2) โปรแกรม Exel ที่ใชสําหรับการนีท้ ุกกรณี
(2) ตรงตามคําสั่งมอบหมายงานที่ผานการ 4. จัดทําและประกาศผลการปฏิบัติราชการของ
ปรับปรุงไวแลวหรือไม
ขาราชการในสังกัดไดรับทราบทัว่ ทั้งองคกร
2.4 พิจารณากําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการในระดับจังหวัดและระดับ
สวนราชการใหชัดเจน โดยเฉพาะในสวน
ทีเ่ กี่ยวกับการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวน ในกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการโดยผูบังคับบัญชาแตละ
ระดับ
2.5 ตรวจสอบผลการเสนอเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการ โดยยึด
(1) หลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว
ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม
2552 อยางเครงครัด
(2) แนวปฏิบัติที่ผูวาราชการจังหวัด ใน
ฐานะผูมีอํานาจบริหารวงเงินเลื่อน
เงินเดือนไดกําหนดไว
2.6 ประชาสัมพันธชอ งทางการสื่อสารในกรณีที่
เจาหนาที่รัฐตองการรองเรียนเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือการ
เสนอเลื่อนเงินเดือน และจัดวางแนวทางที่
เปนการสนองตอบตอเรื่องรองเรียนดวย
ความรวดเร็ว เปนธรรม มีการแจงผล
ดําเนินการใหผรู องทราบทุกระยะ จนกวา
จะไดขอยุติ
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กิจกรรม
การบริหารจัดการในระดับสวนราชการ
การจัดการเสริมสรางองคความรูในการปฏิบัติงาน
1. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ
2. จัดรูปแบบการเรียนรูรว มกันในหนวยงาน
3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางองคความรูดานการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงานรูปแบบตาง ๆ จาก
ขาราชการทั้งในแนวดิ่ง และแนวราบ
การพัฒนาบุคลากร
จัดการพัฒนาบุคลากรตามโครงการที่
1. หนวยงานตนสังกัดกําหนดใหดําเนินการ
(งานตาม Function)
2. จังหวัดไดใหการอนุมัติโครงการ /
งบประมาณ ไว (Area)
3. การจัดมุมความรู โดยการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบัติงานที่เปน
ภารกิจหลักของสวนราชการ

การพัฒนาบุคลากร
จัดการพัฒนาบุคลากร
1. ดานการเปนผูน ําหนวยที่ดีแกขาราชการใน
ระดับหัวหนาหนวยงาน
2. ดานการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัย ทั้งในบทบาทผูบังคับบัญชา ผูมีหนาที่
รับผิดชอบ และเสริมสรางคุณลักษณะ
ขาราชการทีด่ ีแกขาราชการโดยรวม
3. ดานทักษะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด
4. ดานการปฏิบัติงานในลักษณะเฉพาะดาน
5. วิทยาการหรือองคความรูสมัยใหม
ดานการสรางเสริมความสัมพันธที่ดีใหกับบุคลากร ดานการสรางเสริมความสัมพันธที่ดีใหกับบุคลากร
- จัดกิจกรรมที่เสริมสรางความรัก ความสามัคคี
- จัดกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางความรัก ความ
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรรวมทั้งในและตางสังกัดอยาง สามัคคี รวมกันของบุคลากรในสังกัด อยางนอย
นอยปงบประมาณละ 1 กิจกรรม / ครั้ง
ปงบประมาณละ 3 กิจกรรม / ครั้ง
ดานการจัดสวัสดิการ
1. การจัดวัสดุ อุปกรณ เครือ่ งใชสํานักงานใหกับ
เจาหนาที่อยางเหมาะสมและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน
2. การจัดสรรสิทธิประโยชนในรูปแบบตาง ๆ
รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ ดวยความ
เทาเทียม เปนธรรม และโปรงใส โดยอาจมีการ
กําหนดหลักเกณฑการจัดสรร ฯ ที่เปนขอตกลง
รวมกันของบุคลากรในสังกัด

