รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด เพชรบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายสมิทธ์ จารุเสวี
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
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หน่วยงาน
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
Email

สานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
032 411645
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คาชี้แจง
ตามที่ ก.พ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย (หนังสือสานักงาน ก.พง ที่ นร 11011/ว 43 ลงวันที่ 30
กันยายน 2563) สานักงาน ก.พ. จึงได้จัดทาแบบรายงานผลการดาเนินการฯ โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อติดตาม
ผลการดาเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการปฏิบัติตาม ว 43/2553 และรวบรวมผลการดาเนินการ
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ ก.พ. และจั ดทารายงานผลการดาเนิ นการ
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ส่วนที่ 1 การดาเนินกิจกรรมตาม ว 53/2553
**โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องกิจกรรมที่ดาเนินการตาม ว 53/2553 และกรุณาแนบเอกสาร
กิจกรรม
1. กาหนดเรื่องการเสริมสร้าง
และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิด
วินัยไว้ในยุทธศาสตร์และแผน
การพัฒนาข้าราชการใน
หน่วยงาน

ดาเนิน
การแล้ว


ดาเนินการอย่างไร
การจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร เพื่อประยุกต์ใช้ปญ
ั ญา
ประดิษฐ์ในการพัฒนาจังหวัด
(The Potential of Personnel in
applying the Artificial Intelligent to
Strategic Phetchaburi Development)
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 โดยได้เชิญอาจารย์ปญ
ั ญา
เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และคณะ
เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ
ตลอดหลักสูตร
มีบุคลากรจากส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิน้ จานวน 193 คน ได้รับความรู้
ความเข้าใจในข้อมูลด้านปัญญา
ประดิษฐ์ และสามารถเสนอโครงการ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนในการ
นาเทคโนโลยีปัญญา ประดิษฐ์ ไป
ประยุกต์ใช้ และเสนอโครงการ/
แผนงาน เพื่อนาไปเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้ต่อไป

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

เหตุผลที่ยังไม่
ดาเนินการ

กิจกรรม
2. ดาเนินการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระทาผิดวินยั
ภายในหน่วยงาน

ดาเนิน
การแล้ว


ดาเนินการอย่างไร
จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจ ระเบียบงานพัสดุของ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ
บทลงโทษให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จังหวัดเพชรบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 เวลา
09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดย
เบิกจ่ายจากงบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยได้เชิญ น.ส.ชัชพร
พินทุวัฒนะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 12 เป็นวิทยากรให้ความรู้
ความเข้าใจตลอดหลักสูตร

มีบุคลากรจากส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น จานวน 221 คน จากเป้าหมาย
200 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ ของ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ศึกษตัวอย่าง
กรณีศึกษา และตระหนักถึงหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักความ
ถูกต้องสุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

เหตุผลที่ยังไม่
ดาเนินการ

กิจกรรม

ดาเนิน
การแล้ว

ดาเนินการอย่างไร

2. ดาเนินการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระทาผิดวินยั
ภายในหน่วยงาน

3. มีการฝึกอบรมโดยตรงใน
เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนา
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวนิ ัย
และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชากระทาผิดวินัยหรือ
สอดแทรกเนื้อหาไว้ในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
4. กาหนดเป็นนโยบายให้
ข้าราชการระดับ
ผู้บังคับบัญชา



ยังไม่ได้
ดาเนินการ


เหตุผลที่ยังไม่ดาเนินการ
การอบรมยกระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดาเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัด
เพชรบุรี (กาหนดจัดช่วงเดือน
มี.ค. – เม.ย. 63)
ยกเลิกการจัดโครงการ
เนื่องจาก โอนคืนงบประมาณ
จากวิกฤตสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

โดยการจัดงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล ภายใต้แนวคิด
“Zero Tolerance
คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต” วันที่ 9
ธันวาคม 2562


การอบรมยกระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดาเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัด
เพชรบุรี (กาหนดจัดช่วงเดือน
มี.ค. – เม.ย. 63)
ยกเลิกการจัดโครงการ
เนื่องจาก โอนคืนงบประมาณ
จากวิกฤตสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการตาม ว 53/2553
2.1 ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
ไม่สามารถดาเนินการจัดโครงการอบรมยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากต้องโอนคืนงบประมาณ จากวิกฤต
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.2 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดาเนินการตาม ว 43/2563 บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2.2 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดาเนินการตาม ว 43/2563 บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

