แบบ รบ.-จ. – ๑

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสระบุรี

แบบ รบ.-จ. – ๑

[ส่วนที่ ๑]ข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดสระบุรี
๑.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี
วิสัยทัศน์ :
“เมืองการค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียนระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข”
พันธกิจ :
1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มกี ารปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
และเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส
เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้าภาค
รวดเร็วและมีคุณภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
มอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด
เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :
“มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้
1. การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด
3. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง
4. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนผลิตการผลิตสินค้า และบริการสู่มาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

แบบ รบ.-จ. – ๑

๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดโครงสร้าง แผนงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
เพื่อให้ สามารถมอบหมายงานได้ตรงกั บความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของแต่ล ะบุ คคล รวมทั้ง พัฒ นา
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ แนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน
2. จัดทำศูนย์ข้อมูลกลาง ซึ่งประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลหลายระบบ เช่น ฐานข้อมูลบุ คคล ฐานข้อมูล
ทรัพยากร ฐานข้อมูลการเกษตร ฐานข้อมูลเรื่องการลงทุน ฯลฯ ที่หลายหน่วยงานสามารถนำไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจในงานของตนได้
3. สร้ า งสั ง คมฐานความรู้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ แ ละนำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจำวันได้ ซึ่งฐานความรู้ควรประกอบด้วยเรื่องสาธารณภัย สาธารณสุข สภาวะแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ
การเกษตร วัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ
4. พัฒ นาข้าราชการให้มีความรอบรู้ลึกซึ้ง ในงานของตนและมีความรอบรู้ในงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่ น
กฎหมายปกครอง ระบบสารสนเทศ กฎระเบียบเกี่ยวกับงานคลัง การทำบัญชี วิสัยทัศน์ขององค์กร การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์สมัยใหม่ การทำงานแบบบูรณาการ การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ นอกจากนั้น ควรพัฒนาให้มีความตระหนักเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล วินัยข้าราชการ และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วย ซึ่งควรเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน และสร้างศูนย์บริการร่วมลักษณะ one stop service
6. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ระบบงานที่ดี บรรยากาศในการทำงานที่ดี และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนใน
หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีความสุข รู้สึกปลอดภัย มีแรงจูงใจในการทำงาน มีความสามัคคี ร่วม
แรงร่วมใจในการทำงาน และจงรักภักดีกับองค์กร
7. สร้างทางก้าวหน้าในอาชีพให้ชัดเจน และหามาตรการบรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาเงินเดือนตัน
ปัญหาโครงสร้างอายุของข้าราชการ (การเกษียณก่อนกำหนด / การให้รับราชการต่อหลังอายุเกษียณ)
8. พัฒนาผู้บริหาร ให้สามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ มีภาวะผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์สูงสุดจากกำลังคนที่มีอยู่และสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
9. สร้างระบบบริหารกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูงของจังหวัดสระบุรี (Talent Management)
10. พั ฒ นาข้ าราชการตามการบริห ารราชการแนวใหม่ ให้ มีส มรรถนะตรงกับ หน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบ /
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ เรื่องการมุ่งผลสัมฤทธ์ การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง การให้บริการที่ดี การมองภาพ
องค์รวม การประสานงาน การทำงานเป็นทีม
11. สร้างระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ให้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
12. สร้างระบบหมุ น เวี ยนงาน เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติง านได้ สะสมประสบการณ์ และองค์ ความรู้ จนสามารถ
ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ในลักษณะ Knowledge Worker
13. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ นำมาใช้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
14. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
15. วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
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16. จัดสวัสดิการให้ตรงตามความต้องการของข้าราชการ
17. สร้างระบบเครือข่ายในการทำงานภายในจังหวัดสระบุรี และเป็นเครือข่ายการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
18. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้าน HR ที่ครอบคลุมทั้งระบบ
19. พัฒนากลุ่ม HR ของจังหวัดให้เป็นที่ปรึกษาด้านระเบียบกฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ทั้งระบบ
๑.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างไร
ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดสระบุรี มีความสอดคล้อง (Alignment) กับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด คือเชื่อมโยงให้เห็นความสำคัญของการมุ่งเน้นให้สอดรับกับพันธกิจของจังหวัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี
1.ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อกับ
สิ่งแวดล้อม
2.ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่
มาตรฐานสากล
3.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
4.เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตาม
หลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดสระบุรี
1. เสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างมืออาชีพ
3. สรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง
4. วางแผนการบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลัง
5. สร้างทางก้าวหน้าในสายงานและอาชีพรับราชการ
6. สร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองและ
องค์กร
7. ปรับแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ให้ครอบคลุมทุกมิติ
8. บูรณาการแผนงาน/โครงการและระบบการทำงานของ
องค์การ
9. ส่งเสริมแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารยุคใหม่
10. พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลกำลังคนให้เชื่อมโยง
กันทั่วจังหวัด
11. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
12. กำหนดระเบียบ วิธีการ วิธีปฏิบัติ/ แนวทางในการ
ดำเนินงานให้ชัดเจน
13. สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของการทำงานอย่าง
มีความสุข
14. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่การปฏิบัติงาน
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๑.๔ กรอบอัตรากำลังทั้งหมดของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้าราชการ .......2 .....ตำแหน่ง พนักงานราชการ.....2.....ตำแหน่ง
ตำแหน่งที่มีคนครองรวม......2........ตำแหน่ง ...... 4 ...... อัตรา ได้แก่
ชื่อตำแหน่ง

ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ

บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ
กำกับดูแลและปฏิบัติงานด้าน
บุคคล รับผิดชอบงาน กธจ.
งาน อ.ก.พ. และงานคุ้มครอง
จริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตจังหวัด และ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบงานบริการทรัพยากร
บุคคล การกลั่นกรองแฟ้มของ
ส่วนราชการต่างๆ
การบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายและปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอีกตำแหน่งหนึ่ง
ปฏิบัติงานด้านบุคคล, งานตาม
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

หมายเหตุ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
งาน
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[ส่วนที่ ๒] การรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ปัจจัยประเมินที่ ๑ จังหวัดมีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุน ให้จังหวัดบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๑

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

๑. จังหวัดจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ล่วงหน้า
ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/เทียบเท่า และผู้รับผิดชอบการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดร่วมกันดำเนินการวางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard โดยทำการวิเคราะห์
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
---------------------------------------------------------------------------------------- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
---------------------------------------------------------------------------------------- จุดแข็ง จุดอ่อน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือโอกาสในการ
ปรับปรุง
---------------------------------------------------------------------------------------- ผลการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านมา
---------------------------------------------------------------------------------------- ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
---------------------------------------------------------------------------------------- ข้อมูลสถิติต่าง ๆ
---------------------------------------------------------------------------------------- อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------ทั้งนี้ เพื่อให้ได้กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
ของจังหวัดในปัจจุบันและอนาคต และมีการระบุตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key
Performance Indicators) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สัมพันธ์กับกล
ยุทธ์ และเป้าประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงาน
ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในแต่ละแผนงาน และผู้รับผิดชอบแผนงาน
๒. จังหวัดมีการนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ โดยใช้
ตัวชี้วั ดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) ที่ ระบุ ไว้ในแผนกลยุ ทธ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน





หลักฐาน



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจังหวัด
สระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- รายงานผลการดำเนิน
การตามแผนกลยุทธ์

แบบ รบ.-จ. – ๑

สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๑ (ต่อ)

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

หลักฐาน

การบริหารทรัพยากร
บุคคล จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. จั งหวัดมี การปรั บปรุ งแผนกลยุทธ์การบริหารทรั พยากรบุ คคลให้ เป็ น
ปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
จังหวัด





 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- รายงานผลการดำเนิน
การตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
จังหวัดสระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค
๑) จังหวัดมี ข้อ จำกัด ด้านงบประมาณของการพั ฒ นาบุค ลากร ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ แผนงาน/ กิจกรรม และ
โครงการในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุ คคลของจังหวัดสระบุรี สู่ความสำเร็จ เพราะส่วน
ราชการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัด โดยงบประมาณด้านนี้จะถูกตั้งไว้ที่ส่วนกลาง ในกรณีที่จังหวัด
จะของบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านหลักเกณฑ์ ของ ก.น.จ. ในเหตุผลที่ว่าคำ
ของบประมาณไม่ ควรมี วัตถุ ประสงค์ ห รือการดำเนิ น การเกี่ ยวกั บการฝึกอบรม การศึก ษาดู ง าน ซึ่ ง ไม่ ถือ เป็ น
นโยบายเร่งด่วน ดังนั้น เมื่อไม่มีงบประมาณในการดำเนินการในเรื่องนี้ ดังนั้น จังหวัดจึงดำเนินการได้เท่าที่กำลัง
จะทำได้
๒) การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัด สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดที่เริ่มต้นในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ สร้างความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจทั่วโลก อย่างหนัก รวมไปถึงระบบราชการของประเทศไทย แผนงานโครงการที่บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องหยุดชะงัก ทำให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แนวทางแก้ไข
๑) ควรแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาคำของบประมาณของ ก.น.จ. ให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ของบุคลากรภาครัฐ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดที่กำหนดไว้
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และควรมีงบประมาณสำหรับการดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
สำนักงาน ก.พ. คาดหวัง
๒) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด จังหวัดสระบุรีจึงได้ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรม
พัฒนาทรัพยากรบุคคลต่างๆ ไปเป็นแบบออนไลน์ เช่น การประชุมผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๒ จังหวัดมีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ "กำลังคน” มี
ขนาด และสมรรถนะ" ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของจังหวัดทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๒

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

๔. จังหวัดทำการตรวจสอบกำลังคน โดยการจัดทำสถิติประจำปีเกี่ยวกับ

ตำแหน่ง กำลังคน และการใช้งบประมาณด้านบุคคล เพื่อวิเคราะห์และ
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่ง กำลังคน และการ
ใช้งบประมาณด้านบุคคลในช่วงเวลาต่างๆ โดยจัดทำ
 สถิติเกี่ยวกับการกระจายกำลังคนตามประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง
เพศ อายุ อายุราชการ เงินเดือน สังกัด หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน
---------------------------------------------------------------------------------------- สถิติการเคลื่อนย้ายเข้า – ออก
---------------------------------------------------------------------------------------- สัดส่วนของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
---------------------------------------------------------------------------------------- สถิติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
---------------------------------------------------------------------------------------- วิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติสำคัญกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอืน่
(Benchmarking)
---------------------------------------------------------------------------------------- อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................





หลักฐาน
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- สถิติกำลังคน
(บุคลากรภาครัฐ)
ของจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค
จังหวัดมีการสำรวจจำนวนข้าราชการ แต่ไม่สามารถวางแผนบริหารกำลังคนได้ เนื่องจากการแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการเป็นอำนาจกรมต้นสังกัดของหน่วยงาน
แนวทางแก้ไข
ควรให้จังหวัดมีส่วนร่วม และอำนาจในการวางแผนบริหารกำลังคนมากขึ้น

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๓ จังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด
ให้ได้มาพัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงซึ่ง
จำเป็น
ต่อความคงอยู่และขีดความสามารถของจังหวัด (Talent Management)
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๓

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

๕. จังหวัดได้จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีทักษะหรือ
สมรรถนะสู ง (Talent Pool) โดยพิ จ ารณาจากผลสำเร็ จ ของงานที่ 
ผู้นั้นได้ปฏิบัติ และจากสมรรถนะที่มี โดยเตรียมไว้ล่วงหน้า
๖. จั ง หวั ด จั ด ทำแผนพั ฒ นารายบุ ค คลสำหรั บ กลุ่ ม ข้ า ราชการและ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ทั ก ษะหรื อ สมรรถนะสู ง โดยได้ ร ะบุ แ ผนการพั ฒ นา 
โยกย้ า ย สั บ เปลี่ ย น หมุ น เวี ย น หรื อ มอบหมายงาน เพื่ อ พั ฒ นาให้
ข้า ราชการกลุ่ ม ดั งกล่ าวมีค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สู ง
ในการทำงาน และมีคุณสมบัติเหมาะสม ตามความจำเป็นของงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
๗. จังหวัดมีแนวทางติดตามประเมินผลกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินความ 
พึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา สำรวจความพึ ง พอใจของข้ า ราชการ
กลุ่มดังกล่าวต่อการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์อัตราการลาออก/การโอน
ฯลฯ เพื่อนำผลการประเมิน ไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒ นา
แผน/มาตรการบริหารกำลังคนกลุ่มดังกล่าว







หลักฐาน



✓ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)



✓ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)



- เป็นหน้าที่ของ
กรมต้นสังกัด
- เป็นหน้าที่ของ
กรมต้นสังกัด

 ไม่มี
✓ มี (โปรดระบุ)
- การประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ของข้าราชการ
ต่อองค์กร (รวมถึง
ประเด็นการ
ปฏิบัติงาน)

ปัญหา/อุปสรรค
จังหวัดไม่ได้ดำเนินการตามปัจจัยประเมินที่ ๓ เนื่องจากกรอบภารกิจดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ของจังหวัด หากแต่เป็นภารกิจของกรมต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน แต่การประเมินความพึงพอใจ
ของข้าราชการต่อการปฏิบัติงานจะเป็นประเด็นหัวข้อย่อยที่อยู่ในการสำรวจความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรภาครัฐจังหวัดสระบุรี
จึงถือได้ว่ามีการดำเนินการดังกล่าวจริง
แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๔ จังหวัดมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๔

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

๘. จังหวัดจัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารทุกระดับ เพื่อให้มี

ความเป็นผู้นำ (Leadership) และเพื่อให้มีความรอบรู้/ทักษะในการ
บริหารราชการยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความ
เสี่ยง การบริหารความขัดแย้ง การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการให้
คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม สมควรเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
๙. จังหวัดมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินการ

 ตามแผนการพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารทุกระดับ
--------------------------------------------------------------------------------------------- สรุปประเด็นการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ เพื่อทำการพัฒนาในปีต่อไป









หลักฐาน
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)
- แผนพัฒนาบุคลากร
จังหวัดสระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)
- รายงานผลการ
ดำเนินการตามแผน
พัฒนาบุคลากรจังหวัด
สระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
................................
แนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................

แบบ รบ.-จ. – ๑

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยประเมินที่ ๕ กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๕
๑๐. จังหวัดมีการจัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัด เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)







๑๑. จังหวัดดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ/ระบบงาน/ขั้นตอน
การปฏิบัติงานบุคคลหรือการให้บริการงานบุคคลให้กระชับและ
รวดเร็วขึ้น/ลดความผิดพลาดให้น้อยลง







๑๒.จังหวัดมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ภายหลังจากการนำระเบียบ วิธีปฏิบัติ และวิธีการ
ดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปรับปรุงแล้วไปดำเนินการ







หลักฐาน
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- คู่มือเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตาม พรบ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒๕๕๑
 ไม่มี
✓ มี (โปรดระบุ)
- คู่มือกระบวนการสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(ด้านการจัดการฝึกอบรม)
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- รายงานผลการสำรวจความ
คิดเห็นและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจำปี ๒๕๖๓

แบบ รบ.-จ. – ๑

สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๕
๑๓. จังหวัดมีช่องทางรับข้อเสนอแนะด้านการดำเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานด้าน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ มากกว่าเดิม

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)







หลักฐาน
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- รายงานผลการสำรวจ
ความคิดเห็นและความพึง
พอใจเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค
การดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่สามารถแล้วเสร็จตามกำหนด (๓๐ ก.ย.) เนื่องจากสาเหตุดังนี้
๑. ส่วนราชการต้องรอผลการประเมินของข้าราชการที่ไปช่วยราชการที่อื่น
๒. มีการโยกย้ายข้าราชการในห้วงระยะเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓. กรมต้นสังกัดออกคำสั่งเลื่อนระดับข้าราชการในห้วงระยะเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แนวทางแก้ไข
ควรปรับปรุง และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้ชัดเจน และ
เด็ดขาด เพื่อไม่ให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๖ จังหวัดมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย
และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดได้จริง
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๖

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

๑๔. จัง หวัดมีระบบจัดการฐานข้อมูลด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล

โดยใช้โปรแกรม DPIS ของสำนักงาน ก.พ. หรือใช้โปรแกรมประยุกต์อื่น
๑๕. จั ง หวั ด จั ด ทำฐานข้ อ มู ล บุ ค คลให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์ และ

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๑๖. จังหวัดมีการนำสารสนเทศจากฐานข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล





หลักฐาน



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- ฐานข้อมูล PPIS
- ฐานข้อมูล PPIS
- ฐานข้อมูล PPIS

ปัญหา/อุปสรรค
การปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล PPIS ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากสาเหตุดังนี้
๑. ซอฟท์แวร์ที่ใช้มีการใช้และพัฒนาหลายเวอร์ชั่น และเจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการใช้
โปรแกรม PPIS
๒. มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นบ่อยครั้ง และไม่สามารถนำฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมมาใช้ได้
๓. ระบบไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกรมกับจังหวัด และระหว่างจังหวัดกับจังหวัดได้
แนวทางแก้ไข
๑. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรม PPIS เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
๒. ปรับปรุงโปรแกรมระบบ PPIS ให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมมาใช้ได้
โดยไม่กระทบกับข้อมูลปัจจุบัน และสามารถถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรสำหรับกรมกับจังหวัด
และระหว่างจังหวัดกับจังหวัดได้

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๗ สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่าย
ของ
ส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR
Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for money)
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๗

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

๑๗. จังหวัดกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลไว้ อ ย่ า งชั ด เจนในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ด้ า นการบริ ห าร 
ทรั พ ยากรบุ ค คล รวมทั้ ง ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด
ความสำเร็จ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑๘. จังหวัดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ได้ผลงานตามตัวชี้วัด 
และมีการใช้งบประมาณตามแผน

๑๙. จังหวัดมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
 สัดส่วนการใช้งบประมาณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเทียบ
กับ งบประมาณทั้งหมด
----------------------------------------------------------------------------------- จำนวนโครงการ/งานที่ได้พฒ
ั นาขึ้น
----------------------------------------------------------------------------------- ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
----------------------------------------------------------------------------------- อื่นๆ (โปรด
ระบุ) .................................................................................







หลักฐาน



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



- แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัด
สระบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
- รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาบุคลากรจังหวัด
สระบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรภาครัฐจังหวัด
สระบุรีต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจำ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๘ มีการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัด เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๘
๒๐. จังหวัดจัดทำแผนการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)



๒๑. จังหวัดมีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อช่วยลดภาระ 
งานประจำและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการ ให้บริการงานบุคคล เช่น
 การจัดทำระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการสื่อสาร
ภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ หรือใช้แจ้งเวียนข่าวสาร/ประกาศต่างๆ
---------------------------------------------------------------------------------------- การสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------------------------------------------------- การใช้โปรแกรมในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
---------------------------------------------------------------------------------------- การใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการองค์ความรู้
---------------------------------------------------------------------------------------- อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................................
๒๒. จังหวัดมีการติดตามประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินงานด้าน HR
Automation ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ที่ พึ ง พอใจของผู้ บ ริ ห ารและ 
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใช้บริการจากเทคโนโลยีต่างๆ







หลักฐาน



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่าน
เว็บไซต์จังหวัด/เว็บ
บอร์ดจังหวัด
- ผลการสำรวจความ
พึงพอใจฯผ่านเว็บไซต์
จังหวัด
- เว็บบอร์ดจังหวัด
- ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

- ผลการสำรวจความ
พึงพอใจฯผ่านเว็บไซต์
จังหวัด และหน่วยงาน
ต่างๆ

ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มีงบประมาณด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับขาดบุคลากรที่ขาด
ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการแก้ไข
ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐให้เห็นความสำคัญของการใช้ระบบเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
และจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามแต่สมควรอย่างคุ้มค่าเพือ่ สนับสนุนหลักการดังกล่าว

แบบ รบ.-จ. – ๑

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยประเมินที่ ๙ การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของจังหวัด
(Retention)
สถานภาพ
ยั
ง
ไม่
กำลั
ง
ดำเนิ
นการ
ปัจจัยประเมินที่ ๙
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)

๒๓. จังหวัดมีมาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ข้าราชการ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม และความต้องการของ

ข้าราชการในจังหวัด เพื่อทำให้ข้าราชการเกิดความภาคภูมิใจและมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น
 มีการให้ค่าตอบแทน (การเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรเงินรางวัล
ประจำปี) ที่เป็นธรรม เป็นไปตามหลักผลงาน และหลักความรู้ความสามารถ
---------------------------------------------------------------------------------------- มีระบบการแต่งตั้งที่เป็นธรรม เป็นไปตามหลักผลงาน และหลัก
ความรู้ความสามารถ
---------------------------------------------------------------------------------------- มีการให้โอกาสข้าราชการได้ทำงานที่ท้าทาย
---------------------------------------------------------------------------------------- มีการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลตอบแทนแก่ข้าราชการผู้มีผลการ
ปฏิบัติงาน ดีเด่นอย่างสม่ำเสมอ
---------------------------------------------------------------------------------------- มีการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลตอบแทนแก่ข้าราชการที่มีความ
ประพฤติ ตามมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
หรือข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ มีการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น
คุณประโยชน์ต่อจังหวัด/ประเทศ หรือมีความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน
---------------------------------------------------------------------------------------- อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................
๒๔. จังหวัดมีการติดตามและประเมินผลมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งกลุ่ม
ข้าราชการและผู้ป ฏิบัติ งานที่มี ทักษะหรือ สมรรถนะสูง (Talent) หรือ 
กลุ่มข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญ ต่อการบรรลุพัน ธกิจของ
จังหวัด โดยพิ จารณาจากตั วชี้ วัดที่ แสดงถึ งความสำเร็จในการรักษาไว้ ซึ่ ง
ข้าราชการกลุ่มนี้ เช่น
 อัตราการลาออก
---------------------------------------------------------------------------------------- ระดับความพึงพอใจของข้าราชการ
---------------------------------------------------------------------------------------- มีระดับของผลการปฏิบัติงานโดยรวมที่เพิ่มสูงขึ้น
---------------------------------------------------------------------------------------- อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................

(๑)





(๒)

หลักฐาน



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
มี (โปรดระบุ)

- เอกสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินการเลื่อนเงิน
เดือนข้าราชการ/
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
จังหวัดสระบุรี ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
-รางวัลข้าราชการ
ดีเด่นจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค
จังหวัดไม่ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๔ เนื่องจากกรอบภารกิจดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
จังหวัด หากแต่เป็นภารกิจของกรมต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน
แนวทางแก้ไข
เปิดโอกาสให้จังหวัดมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยกย่อง ชมเชย

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๑๐ ความพึงพอใจของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๑๐

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

๒๕. จังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึง
พอใจของข้าราชการที่มีต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 
มาตรการ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างสม่ำเสมอ

๒๖. จั ง หวั ด นำผลการสำรวจไปใช้ ใ นการทบทวน
ปรับปรุง แผนงาน/มาตรการ ด้านการบริหารทรัพ ยากร 
บุค คล หรือ ใช้ แก้ ไขปั ญ หาต่า งๆ ในทางปฏิ บั ติ รวมทั้ ง
นำไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล





หลักฐาน



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจของบุคลากร
ภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจำปี ๒๕๖๓

- รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจของบุคลากร
ภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจำปี ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความ
พึงพอใจของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่
สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
แนวทางแก้ไข
ส่วนกลางควรกำหนดเป็นนโยบาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่ชัดเจน ในการที่ส่วนราชการคงการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ โดยแยกเป็น
รายการค่าใช้จ่ายสำหรับ การพัฒนาข้าราชการโดยเฉพาะ

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๑๑ การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management)
เพื่อพัฒนาข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุ
ภารกิจและเป้าหมายของจังหวัด
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๑๑

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

๒๗. จังหวัดมีการจัดทำระบบบริหารจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับความ
จำเป็นในการพัฒ นาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของจัง หวัด โดยดำเนินการ 
บริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผน การดำเนินการ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการความรู้ เพื่อประโยชน์แก่
ข้าราชการที่ จะมีแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ หรือระบบการจัดการข้อมูล
ความรู้ที่ จำเป็ น ต่อ การปฏิบั ติงาน เพื่ อให้ สามารถเรียนรู้แล้ว ปรับ ปรุ ง
พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านให้ ได้ คุ ณ ภาพมาตรฐานตามแนวทางที่ จั ง หวั ด
กำหนด
๒๘. จังหวัดส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการสอนงาน ซึ่งระบบ
การสอนงานจะช่ ว ยให้ ข้า ราชการทุ ก ระดั บ เข้ าใจสภาพแวดล้ อ มการ 
ทำงาน และเป้ า หมายในการทำงานได้ อ ย่ างชั ด เจน รวมทั้ ง เข้ า ใจผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสม









หลักฐาน
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- แผนการจัดการ
ความรู้จังหวัด
สระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)
- แผนพัฒนา
บุคลากรจังหวัด
สระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไข
.....................................................................................................................................................................................
.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๑๒ การมีระบบบริหารผลงาน (Performance Management System) ที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนก
ความแตกต่าง และจัดลำดับ ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล และผลงานของทีมงาน กับความสำเร็จหรือผลงานของจังหวัด
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๑๒
๒๙. จังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารผลการปฏิบัติ
งานที่มีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทาง
ที่ ก.พ. กำหนด

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)



๓๒. จังหวัดกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้ผู้บังคับบัญชา
ทำหน้าที่ แนะนำและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

-เอกสารเกี่ยวกับการประเมิน
ผลการปฏิบัติ ราชการของ
จังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๓

๓๐. จังหวัดดำเนินการให้มีก ารกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การทำงานของข้าราชการ

๓๑. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการทำงานที่ตั้งขึ้นสามารถจำแนก
ความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ



หลักฐาน













 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- เอกสารการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
จังหวัดสระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- เอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จังหวัดสระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการฯ

แบบ รบ.-จ. – ๑

สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๑๒

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

หลักฐาน

๓๓. จั ง หวั ด ดำเนิ น การให้ มี ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการตามความ

เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการประเมิน





๓๔. จั ง หวั ด กำหนดแนวทางปฏิ บั ติ จั ด กระบวนการ และ
วิธีดำเนินการเลื่อนเงินเดือนได้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่ ก.พ. กำหนด





 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)
- แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัด
สระบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
- แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ จังหวัดสระบุรี ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

๓๕. จัง หวัด สร้างช่อ งทางรับ ฟั ง ความคิ ดเห็ นกรณี ข้าราชการมี
ความเห็น แตกต่างเกี่ยวกับผลการประเมินและผลการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือน เช่น ตู้รับความคิดเห็น Web Board เป็นต้น
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางแก้ไข
ไม่มี



- เอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จังหวัดสระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- เว็บบอร์ด
- หนังสือร้องเรียน

แบบ รบ.-จ. – ๑

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยประเมินที่ ๑๓ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ดำเนินการ
ด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๑๓

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

๓๖. จังหวัดมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้

ทราบว่า ข้าราชการในสังกัดมีความเชื่อมั่น/ไว้วางใจในการ
ดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าเป็นไปตามระบบคุณธรรม
โดยมีการจัดทำเอกสาร รายงานผลการประเมิน และ
แผนดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
๓๗. จังหวัดสร้างระบบ กลไก หรือช่องทางเพื่อ

 ให้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
--------------------------------------------------------------------- คุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
--------------------------------------------------------------------- ให้มีการตรวจสอบอย่างอิสระว่าการปฏิบัติงานด้านบุคคล
เป็นไปตามระบบคุณธรรมและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง









หลักฐาน
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)
- ผลการสำรวจปัจจัยฯ และผลการ
สำรวจความพึงพอใจของข้าราชการ
ที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล จังหวัดสระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- ดำเนินการตามระเบียบ และ
แนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

ปัญหา/อุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................

แนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๑๔ มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ จะต้องกำหนดให้ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๑๔
๓๘. จังหวัดดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเปิดเผย
โดยประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลา
ดำเนินการ รวมทั้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้ข้าราชการทราบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กำหนด
ใน กฎ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. หรือหนังสือเวียน ก.พ.
๓๙. ส่วนราชการจัดช่องทางให้ข้าราชการสามารถสอบถาม
รับฟังคำชี้แจง รวมทั้งร้องเรียนหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งผลการ
พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)













หลักฐาน
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)
- เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- ทางเว็บไซต์
- หนังสือร้องเรียน
- โทรศัพท์ / โทรสาร
- ประสานด้วยตนเอง

ปัญหา/อุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.

แบบ รบ.-จ. – ๑

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทำงาน
ปัจจัยประเมินที่ ๑๕ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงาน และ
บรรยากาศการ ทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน
ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๑๕

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)

๔๐. จังหวัดทบทวน
 การจัดโครงสร้างและระบบการทำงาน ทั้งที่เป็นทางการ และ 
ไม่เป็นทางการ
--------------------------------------------------------------------------- การมอบหมายการปฏิบัติงาน
--------------------------------------------------------------------------- การมอบอำนาจการตัดสินใจ
---------------------------------------------------------------------------เพื่อให้ข้าราชการทำงานด้วยความร่วมมือและประสานการทำงาน
ได้อย่าง ราบรื่น
๔๑. จังหวัดมีวิธีบริหารจัดการ

 พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
--------------------------------------------------------------------------- สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน
--------------------------------------------------------------------------- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
--------------------------------------------------------------------------- ระบบป้องกันภัยต่างๆ
---------------------------------------------------------------------------เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สะดวกปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
๔๒. จังหวัดนำผลการสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการมา
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ระบบงาน 
และบรรยากาศในการทำงานให้เหมาะสม และตรงตามความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน







หลักฐาน



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- เอกสารมอบอำนาจของผู้วา่
ราชการจังหวัดแก่ส่วนราชการ
จังหวัดสระบุรี
- เอกสารมอบหมายงานในหน้าที่
และการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการจังหวัดสระบุรี

- ทุกส่วนราชการได้รับการ
มอบหมายให้ดำเนินการ ควบคุม
ดูแล เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้
เหมาะสมแก่ส่วนราชการ
- ทุกส่วนราชการได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัด

- แผนการสร้างความผาสุกและ
ความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐ
จังหวัดสระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๑๖

มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๑๖

๔๓. จังหวัดจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการเพิ่มเติมที่ไม่ใช่
สวัสดิการ ภาคบังคับตามกฎหมาย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจความ
ต้องการสวัสดิการของข้าราชการเป็นแนวทาง เพื่อช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตและการปฏิบัติราชการ และสอดคล้องกับสภาพของ
ส่วนราชการ

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)







หลักฐาน
 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- แผนการสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจของ
บุคลากรภาครัฐ จังหวัด
สระบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
......... ............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
......... ............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

แบบ รบ.-จ. – ๑

ปัจจัยประเมินที่ ๑๗ มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของจังหวัดกับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน และใน
ระหว่าง ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง
สถานภาพ
ปัจจัยประเมินที่ ๑๗
๔๔. จังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการในรูปแบบต่างๆ
เช่น การจัดกิจกรรม นันทนาการ การบรรเทา/แก้ไขความเดือดร้อน
การรับฟังข้อคับข้องใจ การให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการทำงานและเรื่องส่วนตัว เป็นต้น
๔๕. จังหวัดสร้างช่องทางการสื่อสารข้อมูลภายในจังหวัด
ซึ่งข้าราชการ ทุกระดับสามารถเข้าถึง/สื่อสารข้อมูลได้สะดวกและ
รู้สึกปลอดภัย เพื่อเอื้อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
สื่อสารระหว่างกัน

ยังไม่
กำลัง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ ครบถ้วน
(๐)
(๑)
(๒)









หลักฐาน



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)



 ไม่มี
✓มี (โปรดระบุ)

- กิจกรรมกาแฟยามเช้า

- เว็บไซต์จังหวัด
- โทรสาร/โทรศัพท์
- ระบบ e-document
- การให้คำปรึกษารายบุคคล

ปัญหา/อุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
........ .............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
........ .............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

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

