บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มอํานวยการ สํานักยุทธศาสตร์สขุ ภาพจิต โทร.๐๒ ๕๙๐๘๐๒๘ โทรสาร ๐๒ ๑๔๙๕๕๒๔
ที่ สธ ๐๘๐๔.๑/
วันที่
มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล กิจกรรม “อบรมหลักสูตร
เสริมสร้างมืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับผู้ปฏิบัติงาน (เครือข่าย)
เรียน ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอํานวยการ)
ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ที่ สธ ๐๘๐๒.๗/๕๐๔๕ ลงวันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๕๗ กรมสุขภาพจิตอนุมัติให้ นางรุ่งทิพย์ ตู้ทอง ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
และนางสาวสุจิตรา กิจเวช ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ณ โรงแรมรอยั ล พลาคลิ ฟ บี ช จั ง หวั ด ระยอง ในวั น ที่ ๑๗ – ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ดิฉันขอสรุปผลการการร่วมโครงการดังกล่าวฯ ดังนี้
๑. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์) มอบนโยบาย เรื่อง “การบริหาร
อัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” ดังนี้
ระบบพนักงานกระทรวงสาธารสุขเป็นการจ้างงานระบบสัญญาจ้างรูปแบบหนึ่งของ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนอั ต รากํ า ลั ง คนที่ เ ป็ น ภารกิ จ สํ า หรั บ การ
ปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการบริหาร ขอให้ผู้เข้าอบรมทุก
ท่านศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และใช้ถือปฏิบัติในการบริหาร
อัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของกรมสุขภาพจิตต่อไป
๒. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี โดยวิทยากรจากศูนย์
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
เต่าทะเลเป็นสัตว์ดึกดําบรรพ์ ที่เคยมีหลักฐานพบว่าอาศัยอยู่ทั่วไปมากว่า ๑๓๐ ล้านปี
นอกจากนั้นยังมีหลักฐานว่าเคยพบซากโบราณก่อนหน้านั้นไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านปี การแพร่กระจายของเต่า
ทะเลพบเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น เต่าทะเลทั่วโลกที่พบมีอยู่ ๘ ชนิดคือ เต่ามะเฟือง, เต่ากระ, เต่าตนุ,
เต่าตนุหลังแบน, เต่าหัวค้อน, เต่าหญ้า, เต่าหญ้า แอตแลนติก และเต่าดํา โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เฝ้า
ตรวจตามหาดต่าง ๆ จะสํารวจตามแนวชายหาด ที่รับผิดชอบเป็นประจําทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐–๐๙.๐๐ น.
เพื่อหาไข่เต่าทะเล และเก็บขยะตามแนวชายหาด เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ํา แผ่นโฟม ขอนไม้ขนาดใหญ่ เป็น
ต้น เพื่อรักษาความสะอาดของชายหาด และไม่เป็นสิ่งกีดขวางเส้นทางที่แม่เต่าจะขึ้นมาวางไข่ เมื่ออนุบาล
๒./ลูกเต่า...

-๒-

๓. การบรรยายเรื่ อ ง “ทิ ศ ทางในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของกรมสุ ข ภาพจิ ต
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘” โดย นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้บรรยายถึง
ปั จ จุ บั น การสรรหาข้ า ราชการโดยวิ ธี ก ารบรรจุ ใ หม่ ค่ อ นข้ า งมี ปั ญ หาหลายอย่ า งเช่ น
สิ้นเปลืองงบประมาณ หรือเมื่อผ่านการเลือกสรรแล้ว ข้าราชการสละสิทธิ์ไม่ขอเข้ารับราชการ ส่งผลให้การ
สรรหาค่อนข้างล่าช้า จึงขอให้หน่วยสํารวจอัตราข้าราชการที่ว่าง โดยเฉพาะตําแหน่งงานสายสนับสนุน
ให้หน่วยดําเนินการสรรหาโดยการโอน/ย้าย เพื่อความรวดเร็ว กรมฯจะไม่ดําเนินการเปิดบรรจุใหม่ ทั้งนี้หาก
อัตราว่างเป็นเวลานาน กรมฯจะดําเนินการยึดตําแหน่งมาบริหารต่อไป
๔. ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดย นางสาวอุจนีย์
พรชัยสุขศิริ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๕. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดย นางสาวภัทรภรณ์ บัวอุไร
นักทรัพยากรบุคคล
มีเนื้อหาสรุปดังนี้
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมี ๒ ประเภท ได้แก่ประเภททั่วไป และประเภทพิเศษ มี
๓ กลุ่มตามลักษณะงาน ได้แก่ ๑.กลุ่มเทคนิค บริการ บริหารงานทั่วไป ๒.วิชาชีพเฉพาะหรือกลุ่มที่ต้องปฏิบัติ
ภายใต้ พ.ร.บ.วิชาชีพ ๓ เชี่ยวชาญ
- คณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข จํ า นวน ๗ ท่ า น ต้ อ งเป็ น
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้านบริ หาร กฎหมาย และยุ ทธศาสตร์ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์
สาธารณสุข ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป พนักงานสาธารณสุข
- หลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง พนั ก งานราชกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่ประเมิน โดยส่วนราชการจะ
กําหนดเกณฑ์การตัดสินตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับตําแหน่งงาน สําหรับลูกจ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดอาจเลิกจ้างหรือกําหนดวิธีการจ้างด้วยวิธีอื่น
- การกําหนดประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม และการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ โดยคํานึงถึงหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ
เป็นสําคัญ การใช้ชื่อตําแหน่งลูกจ้างประจํามาใช้โดยอนุโลม โดยมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง พกส.มี ๑๒๘
สายงาน แบ่งเป็น กลุ่มเทคนิค บริการ และบริหารทั่วไป ๙๙ สายงาน และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ๒๙ สายงาน
- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหา
และการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีขั้นตอนการสรรหาดังนี้ ตั้งคณะกรรมการ จัดทํา
๓./การเลือกสรร...

-๓-

- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ใช้บัญชีอัตราค่าจ้างของพกส. ลงวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๖
- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ มี ๑๒ สายงาน โดยต้องจบปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาการหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย
- วิธีการเบิกจ่ายค่าจ้าง เช่นเดียวกับข้าราชการ
- สิทธิประโยชน์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖ ลาป่วยได้ไม่เกิน ๔๕ วัน
ลาคลอดบุ ต รได้ ไ ม่ เ กิ น ๙๐ วั น ลากิ จ ได้ ไ ม่ เ กิ น ๑๕ วั น (ปี แ รก ๖ วั น ) ลาพั ก ผ่ อ นได้ ปี ล ะ ๑๐ วั น
ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน (ต้องปฏิบัติงานมาแล้ว ๔ ปี) และสิทธิการรักษาพยาบาล ใช้ประกันสังคม
- แนวทางการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การลาของพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข การเบิ ก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ให้เบิกตามกฎหมายตามระเบียบของข้าราชการ โดยอนุโลม ทั้งนี้กรณีถึงแก่ความตายใน
ระหว่างรับราชการจะได้รับช่วยพิเศษจํานวน ๓ เท่าของค่าจ้างเต็มแก่บุคคลที่แสดงเจตนาไว้ ทั้งนี้หากตายใน
ระหว่างละทิ้งหน้าที่มิให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
- หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖ ต้องยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หากน้อยกว่า ๓๐ วัน
ต้องชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ทั้งนี้อยู่ในการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ
- หลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ค่ า จ้ า งและต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเพิ่ม ค่าจ้ างและต่อสัญญา โดยจะมี การประเมิน ๒ ครั้ง
เช่นเดียวกับข้าราชการ มี ๒ องค์ประกอบได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๘๐ และสมรรถนะ ร้อยละ ๒๐
ผลการประเมินมี ๕ ระดับ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
- การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
๘ เดือน ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ไม่ถูกพักราชการ ไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ลา หรือมาสายเกินที่
หน่วยงานกําหนด และต้องมีเวลาปฏิบัติ มีวันลาไม่เกิน ๔๕ วัน ยกเว้นการลาสิทธิ และการเพิ่มค่าจ้างไม่เกิน
ร้อยละ ๖ ของฐานค้าจ้าง วงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ของฐานค่าจ้างที่จ่าย ณ วันที่ ๑ กันยายน หากมีเศษไม่ถึง
๑๐ บาท ให้ปัดเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ ๑

๔./๖.กรณีศึกษา...

-๔๖. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยงานในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนางสาวอุจนีย์ พรชัยสุขศิริ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ซึ่งมีประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ มีเนื้อหาสรุปดังนี้
- กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขขาดราชการเกิน ๑๕ วันทําการและออกจากราชการ
ให้ดําเนินการทางวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา พ.ศ.๒๕๓๗ มาใช้โดยอนุโลม
- การจ้างทดแทนตําแหน่งเดิมพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานจ้างได้ไม่เกินกรอบ
ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนที่ควรมีหรือมากกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกินกรอบอัตรากลังตามที่คณะกรรมการฯ
อนุมัติ
- การกําหนดอัตราจ้างให้ได้รับค่าจ้างไม่เกินขั้นต่ําตามบัญชีอตั ราค่าจ้างที่ กพ.กําหนด
- สัญญาจ้างของ พกส.กําหนดว่า “อายุครบหกสิบปี” หมายความว่า พกส.ประเภททั่วไป
ทุกตําแหน่ง ต้องพ้นสภาพจากการจ้างงานเมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
- การปรับค่าจ้ างจากอัตราขั้นต่ําชั่วคราวเป็นอัตราขั้ นต่ํ าของลู กจ้ างชั่วคราว สามารถ
ดําเนินการได้ หากปรากฏว่าขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราวผ่านการประเมินผลการทดลองตามที่หน่วยบริการ
กําหนด โดยสั่งปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
- สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าสํานักงาน ก.พ.อยู่ระหว่างการพิจารณาให้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ
การให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวผู้ได้รับการจ้าง
ให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องในส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ ๒
๗. โปรแกรมทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โดย นายจิรายุ วรรณชากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
- กระทรวงสาธารณสุขมีระบบงานบริหารงานบุคคลเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
ภาครั ฐ ทุ ก ประเภทและต้ องเพิ่ ม เติ ม ในส่ วนของระบบงานพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ส ามารถ
ดําเนินการในระบบเดียวกันได้อย่างประสิทธิภาพ
- ระบบงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นเครื่องมือรองรับการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- มีระบบฐานข้อมูลพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และ
สามารถจัดทํารายงานที่จําเป็นต่อการกําหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข
ทั้งนี้การใช้ระบบยังไม่ได้มีการใช้ทุกกรมฯ อยู่ในระหว่างการทดลองโปรแกรม ต่อไป
จะมีจัดวิทยากรอบรมทุกหน่วยงานต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ ๓
๕./๘.แนวทาง...

-๕๘. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสารสนเทศทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(DPIS) โดย นายวันเฉลิม จาติเสถียร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ และนางศรุดา ลิ้มสนธิกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงข้อมูลงานบุคลากรของหน่วยงานตนเองในโปรแกรม
สารสนเทศทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งปัจจุบันทาง Admin แจ้งว่าได้มีปรับปรุง Version ให้
ผู้ใช้งานเข้าใช้โปรแกรมผ่าน Chrome เท่านั้น เนื่องจาก internet explorer และ Firefox ไม่รองรับระบบนี้
๙. แนวทางการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน (HR Scorecard) และแผนงาน/โครงการของกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย นาย
ชัยณรงค์ บุรินทร์กุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard) ประกอบด้วย
K1 รายงานสรุปสถานะทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Report)
K2 การให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Membership Engagement)
๖ เดือนแรก ๔ คะแนน K1 จัดทํารายงานสรุปสถานะทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
๑) บทสรุปผู้บริหาร
๒) ข้อมูลสารสนเทศด้านกําลังคน ตําแหน่ง สายงาน
๓) แผนงานบริหารจัดการกับตําแหน่งว่างของหน่วยงาน
๔) ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน
๕) ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
๖) ข้อมูลสรุปผลการพัฒนา/ฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร
๗) ข้อมูลสารสนเทศค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยเปรียบเทียบตามประเภทงบประมาณ
๘) ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
๙) ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินความผูกพันความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
๑ คะแนน K2 การให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑) ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน ๐.๕ คะแนน
ระดับ ๑ มีการจัดส่งรายชื่อบุคลากรของหน่วยงานและรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ระดับ ๒ มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
๒) มีจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ๐.๕ คะแนน

๖./Plus...

-๖Plus ๐.๒ คะแนน
+๑) มีการตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลบุคคลในหน่วยงานจากระบบ DPIS
และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (หากพบข้อผิดพลาด) และรายงานข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่
ทราบ ๐.๑ คะแนน
+๒) มีการจัดทําแผนการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ๐.๑ คะแนน
๖ เดือนหลัง ๔ คะแนน K1 จัดทํารายงานสรุปสถานะทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
๑) บทสรุปผู้บริหาร
๒) ข้อมูลสารสนเทศด้านกําลังคน ตําแหน่ง สายงาน
๓) แผนงานบริหารจัดการกับตําแหน่งว่างของหน่วยงาน
๔) ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน
๕) ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
๖) ข้อมูลสรุปผลการพัฒนา/ฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร
๗) ข้อมูลสารสนเทศค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยเปรียบเทียบตามประเภทงบประมาณ
๘) ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
๙) ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินความผูกพันความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
๑ คะแนน K2 การให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑) มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
๐.๕ คะแนน
๒) มีการจัดทําข้อมูลรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Index) ๐.๕ คะแนน
ในรูปแบบ PDF ที่มีการลงนาม โดยผู้อํานวยการในรูปแบบ File Excel
Plus ๐.๒ คะแนน
+๑) มีการตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลบุคคลในหน่วยงานจากระบบ DPIS
และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (หากพบข้อผิดพลาด) และรายงานข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่
ทราบ ๐.๑ คะแนน
+๒) มีการรายงานแผนการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ๐.๑ คะแนน
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ ๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางรุ่งทิพย์ ตู้ทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

(นางสาวสุจิตรา กิจเวช)
นักทรัพยากรบุคคล

-๗-

เอกสารแนบ ๑
เอกสารแนบ ๒
เอกสารแนบ ๓
เอกสารแนบ ๔

