
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานจังหวัด 
ให้บรรลุเป้าหมาย 

 
วันชัย  คงเกษม   

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 ทิศทางขององค์กร (Vision) (Mission) (Goal) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำ ภำยใต้แผนพัฒนำ
จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ไว้ว่ำ “เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และเมืองสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2564”  
 พันธกิจ (Mission)   
 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก ำหนดพันธกิจหลักในกำรขับเคลื่อน 3 ข้อ 
ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ เพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมด้วยนวัตกรรม เพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรทรัพยำกรและสินค้ำ
กำรเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และเป็นแหล่งผลิตอำหำรปลอดภัย (2) พัฒนำให้จังหวัดเป็นศูนย์กลำง 
กำรท่องเที่ยว กำรค้ำ กำรลงทุน เชื่อมโยงกำรบริกำร สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รวมทั้งวัฒนธรรม ค่ำนิยม และประเพณีที่ดีงำม สำมำรถผสมผสำนกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่ำงกลมกลืน (3) พัฒนำคนให้มี
คุณภำพ สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ ให้ภำคประชำสังคม และส่งเสริม
ให้มีกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

ยกระดับคุณภำพชีวิตให้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
ให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 เป้าประสงค์ (Goal) 
 มีเป้ำประสงค์รวม 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP) เติบโตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี (2) สังคมมีควำมมั่นคง 
ปลอดภัย และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 สถานการณ์ปัจจุบัน ภายนอก ภายในของปัญหา หรือความท้าทาย 
 ภำยใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ที่ก ำหนดข้ำงต้น  
จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ือเป็น 
กรอบในกำรพัฒนำ โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เป็นเครื่องมือในกำร
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับ 
กำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 373,534,600 บำท ด ำเนินกำรใน 57 
โครงกำร ผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ขณะนี้เข้ำสู่ปลำยไตรมำสที่ 3 ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลกำรด ำเนินงำนและ 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณอยู่ที่  62.39 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.70  
เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในล ำดับที่ 9 นับจำกจังหวัดที่
มีผลกำรเบิกจ่ำยได้น้อยที่สุดไปหำมำกที่สุด1 ทั้งนี้ในส่วนของผลกำรก่อหนี้
ผูกพันรำยจ่ำยงบลงทุน พบว่ำ มีโครงกำรที่ไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ตำมก ำหนดเวลำภำยใน 31 พฤษภำคม 2561 ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2561 จ ำนวน 4 โครงกำร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51.18 ล้ำนบำท  
ซึ่งงบประมำณดงักล่ำวจะถูกส ำนักงบประมำณดึงกลับตำมพระรำชบัญญัติ
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 ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS ของส ำนักงบประมำณ ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2561 



 

โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ..... อันจะน ำมำซึ่งผลแห่งกำรสูญเสียโอกำส
ทำงกำรพัฒนำของพ้ืนที่เป็นอย่ำงยิ่ง 
 นอกจำกนี้ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดของผู้บริหำรองค์กรในห้วง  
6 เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 พบว่ำ มีตัวชี้วัดบำงตัวที่ไม่ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน ยิ่งสะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนต่อกำรที่จะต้องตั้งค ำถำม
ถึงศักยภำพ และประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมเสี่ยงต่อกำรบริหำรงำนจังหวัดให้บรรลุเป้ำหมำย
อย่ำงยิ่ง และเมื่อพิจำรณำถึงผลของกำรพัฒนำจังหวัด  3 ปีย้อนหลัง
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 ถึงปี 2559 พบว่ำ ค่ำ GPP ของจังหวัดร้อยเอ็ด
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 3 ต่อปี2 หำกพิจำรณำถึงเป้ำหมำย (Goal) ที่จังหวัด
ก ำหนดภำยใต้แผนพัฒนำจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ถือได้ว่ำเป็น
ควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งในมิติกำรพัฒนำที่จะเดินไปให้ถึงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  คือ 
GPP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดไม่อำจพิจำรณำ
เฉพำะในมิติกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำที่มำจำกควำมต้องกำรของพ้ืนที่ 
(Bottom - Up) แต่จะต้องบูรณำกำรถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี/นโยบำยของรัฐบำล/THAILAND 4.0/แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่  12/ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ/ 
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด ฯลฯ (Top - Down) ซึ่งถือเป็นปัจจัยภำยนอกที่มี 
ผลต่อกำรชี้น ำกำรพัฒนำจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน 
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 ข้อมูลจำกส ำนักงำนสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 



 

 ควำมท้ำทำยที่จังหวัดต้องเผชิญอีกมิติหนึ่ง คือ มิติกำรประเมินผล 
กล่ำวคือ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัดกำรพัฒนำต่ำง  ๆ  
ที่รัฐบำล และส่วนรำชกำรส่วนกลำงเป็นผู้ก ำหนดเพ่ือชี้วัดกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรท ำงำนขององค์กร ได้แก่ จังหวัด 
และผู้บริหำรองค์กร ได้แก่ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ว่ำสำมำรถด ำเนินงำน
เป็นไปตำมกรอบทิศทำง เป้ำหมำย และนโยบำยที่รัฐบำลก ำหนดหรือไม่ เช่น 
กำรประเมินผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี ภำยใต้กรอบ
กำรประเมิน 11 ประเด็น/ตัวชี้ วัดกำรพัฒนำตำมมำตรำ 44 ซึ่ งมี  
5 องค์ประกอบ 11 ตัวชี้วัด/กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐใน
กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) ฯลฯ 
 จำกที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น สะท้อนให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ในกำร
ขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรพัฒนำจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะพบว่ำ มีกำร
บริหำรงบประมำณที่มี ควำมล่ ำช้ ำ  ไม่ เป็น ไปตำมมำตรกำรเ พ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่รัฐบำลก ำหนด รวมถึงส่งผลให้ผล
กำรประเมินตัวชี้วัดบำงรำยกำรไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน เมื่อพิจำรณำถึง
ปัจจัยหลักส ำคัญของผลที่เกิดขึ้นไม่อำจปฏิเสธได้ว่ำ ปัจจัยเรื่องกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อผลลัพธ์ที่เป็นอยู่ เพรำะกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ดีมีผลต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรบริหำร 
กำรพัฒนำจังหวัดให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยิ่ง เนื่องจำก “คน” เป็นกลไก
ส ำคัญที่จะน ำแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ ไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดไว้ 
 



 

 พื้นฐานความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาหรือความท้าทาย 
 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่ำนมำ บุคลำกรให้ควำมส ำคัญกับงำนภำรกิจหลักของ 
ส่วนรำชกำรต้นสังกัด (Functions) หรืองำนประจ ำ (Routine) เป็นส ำคัญ  
จนละเลยและไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำจังหวัด (Area) หรือให้ควำมส ำคัญอยู่ในล ำดับรอง โดยส่วนรำชกำร
มีทัศนะว่ำกำรได้รับงบประมำณ/กำรมอบหมำยภำรกิจจำกจังหวัดเป็นกำรเพ่ิม 
ภำระงำน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำส่วนรำชกำรในส่วนภูมิภำค ยังมีควำมไม่เข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรท ำงำน “เชิงยุทธศำสตร์” ท ำให้กำรบริหำรกำรพัฒนำจังหวัด
ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดเกิดกำรติดขัด ล่ำช้ำ ไม่อำจไป
ถึงเป้ำหมำยได้โดยง่ำย ดังจะเห็นได้จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรอง
ตัวชี้วัดต่ำง ๆ ของจังหวัดไม่ผ่ำนเกณฑ์ เช่น ตัวชี้วัดกำรประหยัด
งบประมำณ เป็นต้น ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมมำตรกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ใน
ล ำดับท้ำยตำรำง น ำมำซึ่งควำมเสี่ยงทำงกำรบริหำรกำรพัฒนำจังหวัดให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด เมื่อเกิดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยตำม
เกณฑ์กำรประเมินฯ ที่ก ำหนด จังหวัดไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
หรือไม่ได้รับควำมร่วมมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ จึงส่งผลให้
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์จังหวัดไม่มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ปัญหำที่พบ ได้แก่ 
ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
จังหวัด กำรเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี รวมถึงแผนงำนโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ



 

จำกโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด ซึ่งมีผลท ำให้กำร
เบิกจ่ำยงบประมำณของจังหวัดไม่เป็นไปตำมแผนหรือมำตรกำรฯ ที่รัฐบำล
ก ำหนด น ำมำซึ่งกำรร้องเรียนจำกประชำชนในพ้ืนที่ กรณีไม่ได้รับกำร
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
เช่น ถนนช ำรุด ขำดแคลนแหล่งน้ ำ ขำดไฟฟ้ำ กำรประกอบอำชีพ ฯลฯ 
ทั้งนี้ควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำนยังส่งผลให้กำรท ำงำนในพ้ืนที่ไม่ตอบโจทย์
ของรัฐบำล และไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดในแผนยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำจังหวัด มีผลกระทบถึงกำรขับเคลื่อนตัวชี้วัดกำรพัฒนำจังหวัด/
ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
จังหวัด/ตัวชี้วัดของผู้บริหำรระดับสูงของจังหวัด (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)  
ไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมเกณฑ์สูงสุดที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงำน ก.พ. 
ก ำหนด การสื่อสารและถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดลงสู่ส่วนรำชกำรและบุคลำกรระดับปฏิบัติที่ไม่มีความต่อเนื่องและ
ส่ือไปไม่ถึงระดับผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบงาน เป็นอีกหนึ่งในควำมเสี่ยง
ส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนงำนเชิงยุทธศำสตร์ของจังหวัด การขาดการบูรณาการ 
การท างานระหว่ำงส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ ทั้งรำชกำรส่วนกลำงที่มีส ำนักงำน
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ รำชกำรส่วนภูมิภำค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นอีกหนึ่งควำมเสี่ยงที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนจังหวัดให้
บรรลุเป้ำหมำย  
 นอกจำกนี้  ประเด็นความท้าทายจากระบบการประเ มิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ การจัดสรรรางวัล
สิ่งจูงใจแบบราชการไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ส่วนรำชกำรเกิดควำม



 

ตระหนักในควำมพร้อมรับผิดชอบร่วมกัน หรือควำมเป็นหุ้นส่วน 
เชิงยุทธศำสตร์ ขาดกระบวนการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดที่มีคุณภำพหรืออำจกล่ำวได้ว่ำไม่มีแผนฯ 
“คน” ของจังหวัด เนื่องจำกบุคลำกรของจังหวัดไม่มี แต่เป็นรำชกำรใน
สังกัดกระทรวง กรมต่ำง ๆ โดยแผนฯ “คน” จึงขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงำน
ต้นสังกัด ส่งผลให้กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติขำดควำมชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม 
และไม่มีควำมต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ หำกพิจำรณำถึงอัตรำก ำลังของบุคลำกรภำครัฐโดยเฉพำะใน
ส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคจำก 33 หน่วยงำน และบุคลำกรในสังกัด 
ส่วนรำชกำรส่วนกลำงที่มีส ำนักงำนตั้งในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีบุคลำกร
รวมกันจ ำนวนกว่ำ 10,512 คน ซึ่งยังไม่นับรวมถึงบุคลำกรภำครัฐในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่ำ มีก ำลังพลเพียงพอต่อกำรดูแล
ประชำชนชำวร้อยเอ็ด จ ำนวน 1.3 ล้ำนคน แต่ยังไม่สำมำรถดึงศักยภำพที่
มีอยู่มำใช้ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ตลอดจนปัญหำส่วนรำชกำรส่วนกลำงที่มี
ส ำนักงำนตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดขำดกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรกับจังหวัด 
รวมถึงปัญหำกำรก ำกับดูแลเนื่องจำกไม่ได้อยู่ในกำรบังคับบัญชำของผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงควำมเสี่ยงสูงที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดให้บรรลุเป้ำหมำยได้  
 ขอบเขต 
 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรส่วนภูมิภำค 33 ส่วนรำชกำร 
ในสังกัดจังหวัดร้อยเอ็ดบุคลำกร จ ำนวน 5,112 คน ที่อยู่ในกำรบังคับ
บัญชำและกำรก ำกับดูแลของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ตำมพระรำชบัญญัติ



 

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 และรำชกำรส่วนกลำงที่มีที่ตั้งส ำนักงำน 
อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวน 5,400 คน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงในกำร
บริหำรงำนจังหวัดให้บรรลุเป้ำหมำย 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของจังหวัด 
 การก าหนดกลยุทธ์ 
 1. ก ำหนดทิศทำงกลยุทธ์กำรบริหำรงำนบุคคลให้สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกลยุทธ์ขององค์กร 
 2. พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรให้เกิดกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 3. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้ท ำงำนบรรลุเป้ำหมำย 
 4. สร้ำงระบบกลไก วิธีกำรจูงใจ ให้คนท ำงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 5. สร้ำงทีมงำนบูรณำกำรเพ่ือบูรณำกำรงำน Function และงำน 
Area ให้เกิดกำรบูรณำกำรอย่ำงแท้จริง “ก้ำวข้ำมควำมเป็น Function 
และ Area” 
 วิธีด าเนินการ กระบวนการ ทรัพยากร ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 กำรจะท ำให้จังหวัดบรรลุวิสัยทัศน์ได้ ต้องบริหำรควำมเสี่ยงอันจะ
เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในกำร



 

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดไปสู่เป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยมี
กระบวนกำรในกำรขับเคลื่อน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงที่จะเกิดจากการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่จะมีผลต่อกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนจังหวัด
ให้บรรลุเป้ำหมำย เกี่ยวกับ 1) ศักยภาพของบุคลากร กล่ำวคือ บุคลำกร
ยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท ำงำนเชิงยุทธศำสตร์ และระเบียบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฉบับใหม่ รวมถึงเงื่อนไขด้ำนเวลำตำมมำตรกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ที่ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำ 2) การสื่อสาร
ภายในองค์กร กล่ำวคือ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรสร้ำงกำรรับรู้ และกำร
สื่อสำรเกี่ยวกับเป้ำหมำย ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดลงไปสู่ส่วนรำชกำร 
และระดับผู้ปฏิบัติ 3) ความรับผิดชอบร่วมหรือความเป็นหุ้นส่วน 
เชิงยุทธศาสตร์ กล่ำวคือ ควำมรู้สึกของส่วนรำชกำร และบุคลำกรระดับ
ปฏิบัติในควำมรับผิดชอบต่อประเด็นยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร และ
ตัวชี้วัดที่จังหวัดมอบหมำย 4) วิธีการท างานภายใต้กระบวนการเชิง 
กลยุทธ์ กล่ำวคือ กำรมีรูปแบบวิธีกำรท ำงำนที่มีแบบแผนเดียวกัน ภำยใต้
แผนหลัก มำตรกำรหลัก กรอบเวลำที่จังหวัดก ำหนด และกำรท ำงำนแบบ
บูรณำกำรภำยใต้เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์เดียวกัน 
 2.  การประเมินความเสี่ยง กล่ำวคือ น ำควำมเสี่ยงที่เรำค้นพบ 
ในข้ำงต้นมำสู่กำรพิจำรณำเพ่ือประเมินควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และวิเครำะห์ 
ที่มำของสำเหตุแห่งควำมเสี่ยง ควำมแน่นอนและไม่แน่นอนของโอกำสที่
ควำมเสี่ยง/เหตุกำรณ์ที่จะเกิดข้ึน พิจำรณำถึงผลกระทบระดับควำมรุนแรง



 

ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยง/เหตุกำรณ์นั้นเกิดขึ้น เช่น  
กำรไม่บรรลุต่อวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยที่จังหวัดก ำหนด หรือตัวชี้วัดกำรพัฒนำ 
รวมถึงผลกระทบต่อประชำชน และน ำมำสู่กำรพิจำรณำระดับควำมเสี่ยง 
พร้อมสื่อสำรระดับควำมเสี่ยงให้บุคลำกรในจังหวัดรวมถึงผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร รับทรำบ 
 3.  การจัดการความเสี่ยง กล่ำวคือ กำรก ำหนดวิธีกำรกำรใช้
กระบวนกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรคัดเลือกกลยุทธ์ 
เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมตำมระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง
และควำมสำมำรถในกำรบริหำรแต่ละหน่วยงำน โดยใช้กลไกกรมกำร
จังหวัด และคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร รวมถึง
คณะท ำงำนกลุ่มภำรกิจ (Clusters) ในแต่ละด้ำนร่วมค้นหำกลยุทธ์ 
เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรบริหำรงำนบุคคล  
 ผู้ที่จะน ำนโยบำย/กิจกรรม/โครงกำร ในแผนปฏิบัติรำชกำรไปสู่ 
กำรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดที่
ก ำหนดไว้ คือ บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่รัฐ ทั้งส่วนกลำงที่มีส ำนักงำนตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัด และส่วนภูมิภำค ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส ำคัญบุคลำกร
จะต้องรับรู้ เข้ำใจเป้ำหมำยและทิศทำงร่วมกัน ก่อให้เกิดควำมร่วมมือ  
เกิดพลังที่จะขับเคลื่อนงำน อันจะน ำไปสู่กำรบูรณำกำรงำนพ้ืนที่และงำน
ตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปัญหำที่เกิดขึ้นจะ
ได้รับกำรแก้ไข จังหวัดสำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน และ
บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำยและมีควำมสุขโดยมีแนวทำง ดังนี้ 



 

 1.  มีแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีคุณภำพ และมีควำม
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด โดยก ำหนด
ทิศทำง กลยุทธ์กำรบริหำรงำนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของจังหวัด  
 2.  มีกำรสนับสนุนงบประมำณ เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติตำมแผน 
กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 3.  มีกำรสื่อสำรนโยบำยและแผนพัฒนำจังหวัดลงสู่ส่วนรำชกำร 
และส่วนรำชกำรสื่อสำรไปยังบุคลำกรผู้ปฏิบัติทุกระดับเพ่ือให้สำมำรถรับรู้
และเข้ำใจทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดร่วมกัน โดยกำรพัฒนำ
ระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรให้เกิดกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้น ำเอำ Application LINE มำใช้เป็นเครื่องมือในกำร
สื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรจังหวัดกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงและ 
ส่วนภูมิภำคในพ้ืนที่จังหวัด กลุ่มไลน์ภำยในองค์กร แต่ละส่วนรำชกำร 
เพ่ือสื่อสำรระหว่ำงหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่รับสำรมำจำกผู้บริหำรจังหวัด 
แจ้งต่อให้บุคลำกรในสังกัดรับรู้ รับทรำบและเข้ำใจร่วมกัน พร้อมถ่ำยทอด
ค่ำเป้ำหมำยเพ่ือให้บุคลำกรมีทิศทำงและเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรท ำงำน  
(เมื่อไม่บรรลุเป้ำหมำยหัวหน้ำส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องต้องมี
ส่วนร่วมรับผิดต่อผลงำน) 
 4.  พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพงำน
ตลอดเวลำ พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้ท ำงำนบรรลุเป้ำหมำย 
สร้ำงระบบกลไก วิธีกำรจูงใจ ให้คนท ำงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 5.  สร้ำงทีมงำนบูรณำกำรเพ่ือบูรณำกำรงำน Function และงำน 
Area ให้เกิดกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรอย่ำงแท้จริง “ก้ำวข้ำมควำมเป็น 



 

Function และ Area” โดยใช้แนวทำงกำรท ำงำนแบบ “ประชารัฐ” โดยยึด
เป้ำหมำยเดียวกันเป็นส ำคัญ บูรณำกำรงำนเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย
เชิงยุทธศำสตร์ร่วมภำยใต้ตัวชี้วัดร่วม 
 6.  ก ำหนดเป็นตัวชี้วัด กำรพิจำรณำจัดสรรรำงวัลหรือสิ่งจูงใจ 
ให้บุคลำกรปฏิบัติงำนที่ตอบสนองยุทธศำสตร์จังหวัด ก ำหนดเป็นตัวชี้วัด  
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ประจ ำจังหวัด (ส่วนภูมิภำค) “กำรตอบสนองนโยบำยและยุทธศำสตร์จังหวัด 
หรือกำรสนับสนุนงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้บรรลุเป้ำหมำย” พร้อมทั้งใช้
ระบบติดตำมและวัดผลด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและ 
Update ข้อมูลตลอดเวลำ เพ่ือให้สำมำรถวัดผลงำนและสะท้อนผล 
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว (สร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบกำรติดตำมและ
วัดผล) 
 7.  กรณีของส่วนรำชกำรส่วนกลำงที่มีส ำนักงำนตั้งอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในกำรบังคับบัญชำโดยตรงของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อกำรบริหำรงำนจังหวัดให้บรรลุเป้ำหมำยนั้น 
จังหวัดมีวิธีกำรจัดกำรโดยก ำหนดข้อตกลงในกำรที่ส่วนรำชกำร Functions  
จะมีแผนงำน/โครงกำรที่มำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ต้องได้รับกำรบรรจุใน
แผนพัฒนำจังหวัดและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.บ.จ.ร้อยเอ็ด และ
แผนงำน/โครงกำร /กิจกรรมนั้น  ๆ  จะต้องสอดคล้องกับปัญหำ  
ควำมต้องกำร ตอบสนองกลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย และมีผล 
(Impact) ต่อกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดให้บรรลุผล และก ำหนดให้



 

ส่วนรำชกำรส่วนกลำงฯ ต้องรับผิดชอบต่อกำรขับเคลื่อนตัวชี้วัด และ
เป้ำหมำยร่วมกับจังหวัดด้วย  
 การตรวจสอบประเมินผลที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
 1. กำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยเฉพำะกำรด ำเนิน
โครงกำรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ำช่วย เช่น ระบบ
ติดตำมประเมินผล PADME ระบบกำรรำยงำนผล GFMIS ของส ำนัก
งบประมำณ และกำรจัดตั้งไลน์กลุ่มเฉพำะเรื่องยุทธศำสตร์เพ่ือกำรรำยงำนผล
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร 
 2. กำรวัดผลประเมินผลกำรน ำไปปฏิบัติจำกกำรพิจำรณำยอด 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรรำยงำนสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชำ/ 
กำรรำยงำนผ่ำนระบบรำยงำนฯ พร้อมติดตำมประเมินผล ควำมก้ำวหน้ำของ
หน่วยงำนในกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดเป็น
รำยวัน ผ่ำนระบบและช่องทำงที่ทุกหน่วยงำนสำมำรถติดตำมได้ ทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับหน่วยงำนเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ และเกิดกำรแข่งขัน  
ให้ผู้บริหำรและหัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้รับทรำบถึงภำวะควำมเสี่ยงของ
กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อจังหวัด สำมำรถแก้ไขได้ทันต่อเวลำ ทันต่อสถำนกำรณ์  
 3. กำรประเมินโดยคณะท ำงำนรำยยุทธศำสตร์และกำรประชุมติดตำม
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยมีคณะท ำงำนฯ ลงพ้ืนที่ เพ่ือตรวจติดตำมผล
กำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือให้ค ำแนะน ำ สนับสนุน และเร่งรัดกำรด ำเนินกำร และ
เสนอปัญหำอุปสรรคต่อผู้บริหำรจังหวัดเพ่ือกำรตัดสินใจต่อไป 



 

 4. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเข้มข้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำง
เป็นรูปธรรม โดยกำรก ำหนดและถ่ำยทอดค่ำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์จังหวัดให้
สื่อลงไปถึงระดับผู้ปฏิบัติ โดยมอบหมำยภำรกิจ ควำมรับผิดชอบ เป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จให้ชัดเจน พร้อมก ำหนดให้มีกำรลงนำมร่วมรับผิดชอบหรือค ำสั่ง
มอบหมำยงำนกับผู้ปฏิบัติทุกระดับ โดยก ำหนดมำตรกำรกำรให้คุณ และให้โทษ 
ได้แก่ 1) กรณีมีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือไม่บรรลุตัวชี้วัด เช่น 
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ให้มีกำรรับผิดชอบร่วมทั้งระดับหน่วยงำน 
ผู้บังคับบัญชำ จนถึงระดับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยใช้มำตรกำรทำงกำรบริหำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จำกเบำไปหำหนัก ตำมควรแก่กรณี เช่น 
กำรลดบ ำเหน็จควำมชอบ กำรให้ท ำค ำชี้แจง กำรว่ำกล่ำวตักเตือน ทัณฑ์บน  
กำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัย ฯลฯ  และมำตรกำรทำงวินัยกำรเงิน กำรคลัง มำเสริม
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบร่วม และเป็นกำรกระตุ้นบุคลำกรในกำรท ำงำน 
ให้บรรลุผล ในกรณีหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัด 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะใช้มำตรกำรในกำรท ำหนังสือรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำต้นสังกัดของส่วนรำชกำรนั้น  ๆ เพ่ือใช้
ประกอบกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เพ่ือให้คุณให้โทษ
ในรอบกำรประเมินนั้น ๆ หรือพิจำรณำโยกย้ำยออกจำกพ้ืนที่จังหวัดต่อไป 
2) ส าหรับในกรณีมีผลการปฏิบัติงานบรรลุค่าเป้าหมาย เช่น หน่วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาค ให้พิจำรณำรำงวัลเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้แก่หน่วยงำนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบเป็น
กรณีพิเศษ กำรจัดสรรเงินรำงวัล หรืองบประมำณสนับสนุนกำรท ำงำนของ
หน่วยงำน กำรประกำศเชิดชูเกียรติยกย่องควำมส ำเร็จ ฯลฯ ในกรณีหน่วยงาน



 

ราชการส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัด ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะใช้
มำตรกำรในกำรท ำหนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อผู้บังคับบัญชำต้นสังกัดของส่วนรำชกำรนั้น  ๆ เพ่ือใช้ประกอบกำร
พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เพ่ือให้คุณในรอบกำรประเมิน
นั้น ๆ หรือพิจำรณำเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่สอดรับกับทิศทางขององค์กร 
 1. กำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปตำมมำตรกำรฯ ที่รัฐบำลก ำหนด และส่งผล
ให้กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีของจังหวัด บรรลุเป้ำหมำย และบรรลุวิสัยทัศน์ของ
จังหวัด  
 2. ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนได้รับกำรแก้ไข และมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น/ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ  
 3.  จังหวัดมีผลคะแนนประเมินตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมเกณฑ์สูงสุดที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด ผู้บริหำร
ระดับสูงของจังหวัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมเกณฑ์
สูงสุดที่ส ำนักงำน ก.พ.ก ำหนด 
 4. บุคลำกรมีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน และใช้
ศักยภำพที่มีอยู่ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 


