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จังหวัดเลย ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 นโยบาย  มุ่งมั่นพัฒนาจังหวัดเลยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม ปฏิบัติงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีมพิจารณา
ผลตอบแทนที่   เป็นธรรม ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ความสามารถของข้าราชการ และ
บุคลากรของรัฐ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันด้วยการตระหนักว่า 
ทุกคนคือปัจจัยส าคัญทีน่ ามาซึ่งการพัฒนาจังหวัดให้เกิดความส าเร็จและก้าวหน้าต่อไป 
           แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้น
พ้ืนฐาน ตามเกณฑ์สากล รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องส าคัญของจังหวัด ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรทุกคน ดังนั้น
จังหวัดจะส่งเสริมและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการท างานอย่างมืออาชีพและพัฒนาความรู้
ความสามารถ ให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผนติดตาม 
ประเมินผลให้ค าแนะน า และสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอย่างเสมอภาค 
 3. ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระเบียบและ
แนวทาง   การบริหารทรัพยากรบุคคล     
 4. บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม 
 5. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยยึดระบบคุณธรรม หลักเกณฑ์ และความยุติธรรมเพ่ือให้ได้บุคลากร
ที่มีความเหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการมากที่สุด และเพ่ือให้ได้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี 
 6. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาทักษะและความสามารถของ
ตนเอง 
 7. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม และ
ค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ 
 8. ประเมินผลตอบแทนที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 9. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน รวมทั้งสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ภาครัฐให้ได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจที่ดีต่อองค์กร 
 10. การแต่งตั้งและโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ ต้องพึงกระท าด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ 
และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม 
 
 จังหวัดเลย ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเลย ดังนี้ 
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยยึดระบบคุณธรรม หลักเกณฑ์ และความยุติธรรมเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการมากที่สุด และเพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและ
คนดี 
 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดเลยได้ด าเนินการแล้ว 
การสรรหาบุคลากร    การสรรหาข้าราชการ : เป็นการด าเนินการสรรหาโดยกระทรวง/กรม                       

ต้นสังกัดของหน่วยงานในจังหวัดเลย โดยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของส านักงาน ก.พ. ผ่านการสอบวัด
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และผ่านการสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ตามที่กระทรวง/กรมต้นสังกัดของหน่วยงาน
เป็นผู้ด าเนินการ แล้วจึงบรรจุแต่งตั้งในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
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ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดเลยได้ด าเนินการแล้ว 
   การสรรหาพนักงานราชการ : ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในประกาศ
คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   การสรรหาลูกจ้างเหมาบริการ: ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงการคลังที่
เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง และหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่เก่ียวข้อง  

 
2. การพัฒนาบุคลากร ถ่ายทอดความรู้/ความสามารถของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เพื่อพัฒนา
จังหวัดเลยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดเลยได้ด าเนินการแล้ว 
1. การพัฒนาบุคลากร    1. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผ่ านระบบออนไลน์ตามหลักสูตรการ พัฒนาข้าราชการผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-LEARNING) ของส านักงาน ก.พ. 
   2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA รายหมวด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
   4. การสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลของส านักงานจังหวัด
เลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. การจัดการความรู้    1. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
ครั้งที่ 1 /2564 เรื่อง การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
   2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
ครั้งที่ 2 /2564 เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
   3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ส่งเสริมจริยธรรม และสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดเลยได้ด าเนินการแล้ว 
1. การพัฒนาบุคลากร
แ ล ะ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ความรู้ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ือยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 

2 .  ก า ร ก า ห น ด
มาตรการ  แนวทาง 
กรอบ ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมคุณธรรม
และค่านิยมสุจริต 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ด าเนินการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
นิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับ เช่น การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เครือข่าย
ประชารัฐต่อต้านการทุจริต นโยบาย  No Gift  ประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น 
2. การออกประกาศจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรมและค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากรของจังหวัดเลย โดยมีมาตรการที่
ส าคัญ ได้แก่ 
  1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 
  3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
3. การออกประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
“สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2565” 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย 
โดยมีการจัดท าแผนและลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัดเลย โดยจะเป็นการสอดส่องโครงการที่มีงบประมาณสูง                            
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4. การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดเลยได้ด าเนินการแล้ว 

พันธกิจข้อ 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย จึงได้จัดจ้าง
ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

พันธกิจข้อ 3. การมีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเลย จึงได้จัดจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือส ารวจ
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามโครงการ “1 คน 1 ต าบล ร่วมใจ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจข้อ  5. เ พ่ื อให้หน่ วยงานภาครั ฐมี
ส ม ร ร ถ น ะสู ง อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พแ ล ะ
ประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทุก
ด้าน 

ส านักงานจังหวัดเลย ได้จ้างเหมาบริการเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดเลย 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด : 
ข้อ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย
เชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดเลย  
Sport City 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล
จังหวัดเลยสู่ความเป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด : 
ข้อ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Korat 
FooDEx) 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด : 
ข้อ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน 
และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดTo Be Number One  จังหวัดเลย 
2. โครงการเสริมสร้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด : 
ข้อ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
รองรับ Smart City, Mice City และด้านอ่ืน ๆ 

1. โครงการอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบดิจิทัล 
(เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ KORAT E-
Office/ KORAT E-Meeting) 
2. โครงการบริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพ่ือ
ขับเคลื่อนจังหวัดเลย ด้าน Smart City  
3. โครงการบริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพ่ือ
ขับเคลื่อนจังหวัดเลย ด้าน MICE City 
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5. การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดเลยได้ด าเนินการแล้ว 
การจัดสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน และ 
การจัดสวัสดิการของ
บุคลากร 

จังหวัดเลย ได้มีการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี และมีการก าหนด
นโยบายและสวัสดิการ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตอบสนองพันธกิจ
จังหวัดและภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การก่อสร้าง
อาคารศาลากลางหลังใหม่ ทดแทนศาลากลางหลังเดิมที่มีความแออัด การจัด
กิจกรรมสภากาแฟ การมีพ้ืนที่จอดรถบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด 
การติดตั้งกล้อง CCTV รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. การจัดเจ้าหน้าที่ 
อส.ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชม. กิจกรรมจิตอาสา 5 ส. การตรวจ
สุขภาพประจ าปี การจัดสวัสดิการร้านอาหาร การจัดสวัสดิการบ้านพัก 
โครงการศาลากลางยิ้ม กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ การสร้างความ
ผาสุกในองค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรแบบองค์รวม  
การส่งเสริมให้ข้าราชการในส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย เข้าศึกษา
ต่อในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต การสวดมนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคล
เนื่องในวาระส าคัญต่าง ๆ เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจ ฝึกสมาธิ และน้อมน า
หลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นต้น 

 
 
 
 
6. การประเมินผลตอบแทนที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดเลยได้ด าเนินการแล้ว 
1. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

   จังหวัดเลย ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ                
พลเรือนสามัญของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่
ประเมิน ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางท่ี ก.พ.ก าหนด 
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1. การบริหารวงเงินและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร. 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ข้อ 4.4 
กลุ่มท่ี 4  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารวงเงินส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส ระดับช านาญงาน และระดับปฏิบัติงาน ในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ดังนั้น จึงให้แบ่งวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 ของฐาน
อัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการในสังกัดส่วนราชการประจ าจังหวัดเลย               
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดังนี้ 
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ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดเลยได้ด าเนินการแล้ว 
       1.1 วงเงินร้อยละ 2.95 ให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเลย 
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่ข้าราชการในสังกัด โดยให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
       1.2 วงเงินร้อยละ 0.05 จัดสรรไว้ส าหรับข้าราชการในสังกัดส่วน
ราชการประจ าจังหวัดเลย ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา 
   2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด เลย 
ส าหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
ให้ส่วนราชการน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตาม
ผลคะแนน โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ โดยคะแนน
ต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้แก่ 
       - ระดับดีเด่น  คะแนนร้อยละ 90-100 
       - ระดับดีมาก  คะแนนร้อยละ 80-89.99 
       - ระดับด ี            คะแนนร้อยละ 70-79.99 
       - ระดับพอใช้  คะแนนร้อยละ 60-69.99 
       - ระดับต้องปรับปรุง           คะแนนร้อยละ 60 
   3. จังหวัดเลย ขอรายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการประจ าจังหวัดเลย ดังนี้ 
        3.1 มีสว่นราชการที่รับการประเมิน จ านวน 34 สว่นราชการ  
        3.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2565 ของข้าราชการในสังกัดส่วนราชการประจ า                
จังหวัดเลย จ านวน 38 ส่วนราชการดังนี้ 
        - ระดับดีเด่น  จ านวน 1,693  ราย 
        - ระดับดีมาก  จ านวน 1,013  ราย 
        - ระดับด ี            จ านวน    448  ราย 
        - ระดับพอใช้  จ านวน      2  ราย 
        - ระดับต้องปรับปรุง จ านวน        0  ราย 
        - อ่ืนๆ (ข้าราชการบรรจุใหม่และลาศึกษาต่อ ลาคลอดบุตร และลากิจ) 
จ านวน 90 ราย  รวมทั้งหมด 3,246 ราย 

2 .  รู ป แ บ บ ก า ร
ประเมินสมรรถนะของ
ข้ า ร า ช ก า ร สั ง กั ด
กระทรวง มหาดไทย 

ปฏิบัติตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  ส าหรับรอบการประ เมิน  วันที่  1   ตุ ล าคม 2564 –                                           
31 มีนาคม 2565  
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7. การให้รางวัลด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถอย่าง
เหมาะสม 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ีจังหวัดเลยได้ด าเนินการแล้ว 
1. การรักษาไว้    1. ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด 

(Province Personal Information System: PPIS) ให้เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัย 
   2. การจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากรในจังหวัดเลย โดยการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเลย เป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเลย ได้พิจารณาคัดเลือก 
โดยพิจารณาจากผลงาน การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรม และผลงานดีเด่น ซึ่งจังหวัดเลย มีจ านวนข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลระดับประเทศ จ านวน 4 ราย 
ระดับจังหวัด  14 ราย อีกทั้ง ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่เป็น
บุคคลดีเด่นในโอกาสต่างๆ ด้วย 

2. ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีการ
ก าหนดจากกระทรวงหรือกรมต้นสังกัดโดยจังหวัดมีส่วนช่วยในการสนับสนุน
ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่น การส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ส าหรับนักบริหารตั้งแต่ระดับกลาง ถึงระดับสูง เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อม
ในต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ตอบสนองพันธกิจและประเด็นการพัฒนาจังหวัด การส่งเข้ารับการอบรม
หลักสูตรเฉพาะเพ่ิมค่าตอบแทนในวิชาชีพ เป็นต้น 
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