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ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน.
๑. ภารกิจ อานาจ หน้าที่
ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑, คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๓๑๒/๒๕๖๒ ลง ๒๕ ต.ค. ๖๒ สบค.กอ.รมน. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
๑.1 กาหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และกากั บดูแ ลเกี่ ยวกั บกิจ การ
ด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
๑.2 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ข้ อ บัง คั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง ประกาศ แถลงการณ์ และ
แบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
๑.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แต่งตั้ง
โอน ย้าย และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ กอ.รมน.
๑.4 จัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
๑.5 ดาเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรัก ษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากร
ของ กอ.รมน.
๑.6 ดาเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน.
๑.7 ดาเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ
กอ.รมน.
๑.8 รับผิดชอบงานการจัดการภายในสานักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน. หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.9 ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
๒. โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการของ สบค.กอ.รมน.
ตามคาสัง่ กอ.รมน. ที่ ๑๐๑๒/๒๕๖๒ ลง ๒๗ ต.ค. ๖๒ มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายธุรการ
2. ส่วนแผนและงบประมาณ
3. ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ
4. ส่วนบริหารจัดการบุคคล
5. ส่วนบริหารจัดการข้าราชการพลเรือน
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ สบค.กอ.รมน. คือ ผู้อานวยการสานักบริหารงานบุคคล รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของ สบค.กอ.รมน.
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๓. แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
สบค.กอ.รมน. ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. (2562-2564) ไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมและ
ความเสียสละ”
เป้าประสงค์หลัก
พัฒนาทรัพ ยากรบุค คลของ กอ.รมน. ให้ส ามารถทางานได้ ทางานดี ได้ รับ ความเชื่ อมั่ น
ในการบูรณาการด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานภายนอก พัฒนาผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้นาและสามารถบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานที่ ๑ บูรณาการการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และเสริมการปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป้าประสงค์ท่ี 1.๑ การพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ(Career Path)
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 พัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลัก(Core Value) และวัฒนธรรมองค์กร
กอ.รมน.
กลยุทธ์ที่ 1.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
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เป้าประสงค์ที่ 2.๑ ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 2.1.2 พัฒนาและจัดทาระบบบริหารจัดการความรู้องค์กรให้มีความต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 2.1.3 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลัก และจัดทามาตรฐานภาระงานบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยและ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระดับพื้นที่
๔. การขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน. ได้ดาเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวให้สนองตอบต่อแผนบริหารจัดการงานบุคคล
กอ.รมน.
การดาเนินงานตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ ๑ บูรณาการการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และเสริมการปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผลการดาเนินงาน
1. มี ก ารด าเนิ น การตามแผนจั ด หาและบรรจุ บุ ค ลากรตามแนวทางของ กอ.รมน.
ตามโครงสร้างและอัตรากาลังของ กอ.รมน. ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ ทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๒. มี การจั ดท าโครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศในการบริ ห ารและพัฒ นาบุค ลากร
ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านบุคลากร ISOC (HRIS) เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รองรับการก้าวสู่การเป็น
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
- พัฒนาระบบการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
๓. มีการจัดทาแนวทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) และมีการเตรียมบุคลากร
ให้พร้อมก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งตามแนวทางของ กอ.รมน. ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
- ปรั บปรุงตาแหน่ง ข้าราชการพลเรื อนใน กอ.รมน. เพื่ อก้ าวสู่การเป็ นผู้ บริ หารใน
อนาคต
- ปรับปรุงตาแหน่งงานของข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.
๔. มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
5. มีการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
6. จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านด้านสายงานกาลังพล และองค์ความรู้เผยแพร่บน website
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
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แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน.
ผลการดาเนินงาน
1. มีการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนฯ
2. มีการพัฒนาและจัดทาระบบบริหารจัดการความรู้ ของ กอ.รมน. ให้มีความต่อเนื่อง
โดยได้นาขึ้นเผยแพร่บน website ของ สบค.กอ.รมน. ดังนี้
- ชุดความรู้สายงานบุคคลในรูปแบบ PowerPoint จานวน 32 เรื่อง
- สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับงาน สบค.กอ.รมน. ในรูปแบบสื่อวีดทิ ัศน์ จานวน 15 เรื่อง
- จานวนคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ๑19 เรื่อง
3. มีการส่งเสริมและเสริมสร้างให้บุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในงาน
บริการ (Service Mind)
- หน่วยงาน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและเข้า
ร่วมกิจกรรม จานวน 19 หน่วยงาน
4. มี การสรรหา บรรจุบุ คลากร กอ.รมน. (ส่ ว นกลาง) ตามการปรับ โครงสร้า งและ
อัตรากาลังที่เหมาะสมและพร้อมต่อการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ข้าราชการช่วยราชการ กอ.รมน.
จานวน 1,400 คน
- ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.
จานวน
1 คน
- พนักงานราชการ กอ.รมน.
จานวน
- คน
5. มี ก ารอบรมปฐมนิ เ ทศบุ ค ลากรผ่ า นการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองในรู ป แบบบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จานวนผู้เข้ารับการอบรม 1 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
๖. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อเกี่ยวกับ
พันธกิจด้านต่าง ๆ ของ กอ.รมน. จานวนผู้เข้าร่วม 1,104 คน ดังนี้
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมที่ กอ.รมน. จัดขึ้น
จานวน 12 หลักสูตร จานวนผู้เข้าร่วม 1,066 คน
- จัดส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมกับ หน่วยงาน/หลักสูตรภายนอก จานวน
20 หลักสูตร จานวนผู้เข้ารับการอบรม 38 คน
๕. สถิติอัตรากาลังคนของ กอ.รมน.
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” เป็นทรัพยากรบุคคลหรือกาลังคนของ กอ.รมน. ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
๑) ข้าราชการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ข้าราชการช่วยราชการ (พลเรือน, ตารวจ, ทหาร)
(๒) ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.
/๒) ลูกจ้าง กอ.รมน. ...
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ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานของ กอ.รมน. โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๓) พนักงานราชการ กอ.รมน. หมายถึง บุคคลซึ่ง ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของ กอ.รมน.
รายละเอียดสถิติอัตรากาลังคนของ กอ.รมน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภท

อัตราอนุมัติ (ตาแหน่ง)

อัตราว่าง(ตาแหน่ง)

1,452
171

อัตราบรรจุจริง
(ตาแหน่ง)
1,400
112

ข้าราชการช่วยราชการ
ข้าราชการพลเรือน
ประจา กอ.รมน.
ลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.
พนักงานราชการ
รวม

37
128
1,788

37
88
1,637

40
151

52
59

๖. สถิติการสูญเสียอัตรากาลังของ กอ.รมน.
สาเหตุของการสูญเสียกาลังคน กอ.รมน. ประกอบด้วย
1) การพ้นจากราชการตามกฎหมายว่ าด้ว ยบาเหน็ จบานาญข้าราชการ (เกษียณอายุ
ราชการ)
2) การถึงแก่กรรม
3) การลาออก
4) การถูกสั่งให้ออกหรือถูกสั่งปลดออก
5) การโอนไปรับราชการสังกัดอื่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กอ.รมน. มีอัตราการสูญเสียอัตรากาลัง กอ.รมน. จานวน 830ราย
แยกเป็น ข้าราชการช่วยราชการ จานวน 802 ราย, ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. จานวน 6 ราย,
ลูกจ้าง จานวน 11 ราย และพนักงานราชการ จานวน 11 ราย
รายละเอียดสถิติการสูญเสียอัตรากาลังของ กอ.รมน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาเหตุ
เกษียณอายุ
การสูญเสีย ราชการ
ข้าราชการ
58
ช่วยราชการ
ข้าราชการ
4
พลเรือน
ลูกจ้าง
10
พนักงาน
ราชการ
รวม
72

ถึง
แก่กรรม
2

ลาออก

-

1

-

1

6

1
1

10

-

-

-

11
11

4

23

730

1

830
/๗. สถิติ…

12

พ้น
หน้าที่
730

ถูกไล่ออก/ โอนไปรับ
ปลดออก ราชการอื่น
-

รวม
802

-6๗. สถิ ติการบรรจุและแต่งตั้ งข้าราชการช่ วยราชการ ข้ าราชการพลเรือ นประจา กอ.รมน.
ลูกจ้างและพนักงานราชการ กอ.รมน.
กอ.รมน. ดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ มีคุณภาพและเหมาะสม
กับภารกิจ ที่หลากหลายและสลับซั บซ้อน โดยยึด หลัก สมรรถนะ ทั้ง ในการวัด ความรู้ ความสามารถ และ
การสัมภาษณ์ สังเกตและการประเมินพฤติกรรม ด้วยการดาเนินการอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่ง ใส
โดยผู้ที่จะเข้ามาช่วยราชการหรือรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กอ.รมน. มีการบรรจุข้าราชการช่วยราชการ กอ.รมน. จานวน
1,400 ราย, ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. จานวน 1 ราย และพนักงานราชการ จานวน - ราย
รายละเอียดสถิติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการช่วยราชการ ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.
ลูกจ้างและพนักงานราชการ กอ.รมน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บรรจุ/แต่งตั้ง และจ้าง ข้าราชการช่วยราชการ ข้าราชการพลเรือนประจา
กอ.รมน.
จานวน (ราย)
1,400
1
รวม
1,401

พนักงานราชการ
กอ.รมน.
-

ส่วนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน. ให้ความสาคั ญ กับการพัฒ นาทรั พยากรบุคคลของ กอ.รมน. ให้มี ทักษะความรู้
ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน กอ.รมน. และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
อันถือเป็ นภารกิจ สาคัญตามแผนพั ฒนา กอ.รมน. โดยมุ่ง เน้นให้ บุคลากร กอ.รมน. เป็ นผู้ปฏิบัติ ง านแบบ
มืออาชีพ มีขีดสมรรถนะสามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของ กอ.รมน. รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่
เชื่อมั่นของประชาชนและหน่วยราชการอื่น โดยหน่วยงานหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน.
ประกอบด้วย สบค.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน. ซึ่งจะต้องบูรณาการการทางานร่วมกัน เพื่อวางรากฐานและ
กาหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กอ.รมน. ให้สอดรับและสนับสนุนการปฏิบัติง านตามภารกิจและ
การบริหารราชการของ กอ.รมน. ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะสามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ กอ.รมน. ได้อย่างเต็มศักยภาพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. มีทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจน ซึ่งเป็นไป
ตามแผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. 2562-2564 ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ ๑ บูรณาการการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และเสริมการ
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน.

/ในปีงบประมาณ…

-7ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ข้า ราชการช่ว ยราชการ, ข้า ราชการพลเรื อนประจา กอ.รมน.
พนักงานราชการและลูกจ้าง กอ.รมน. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และตรงตามภารกิจที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนาข้าราชการช่วยราชการ, ข้าราชการพลเรือน
ประจา กอ.รมน. พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยโครงการ
ต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมตามแผนงานของทาง กอ.รมน. และหน่วยราชการอื่นจัดขึ้นผ่านการฝึกอบรม จานวน 14
โครงการ จานวน 1,104 คน งดจัดการอบรมสัมมนา จานวน 5 โครงการ เนื่องจากเป็นไปตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล โดยสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
๑. สรุปโครงการสาคัญทางด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

โครงการ/กิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าอบรม
(คน)
การจัดส่งข้าราชการไปอบรมและการจัดการบรรยาย
37
พิเศษเพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และ
1
ทักษะการปฏิบัติงาน
การปฐมนิเทศผู้บริหารประจาปีของ กอ.รมน.
180
การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งการตระหนั ก รู้
80
ข้อมู ลข่ าวสารเพื่ อการมี ส่ว นร่ วมต่ อความมั่น คงของ
กอ.รมน.
การสัม มนาสรุป องค์ค วามรู้ “พิจ ารณาร่า งหลัก สูต ร
95
นักบริหารด้านความมั่นคง”
การอบรมสั ม มนาหลั ก สู ต รเจ้ า หน้ า ที่ จั ด การด้ า น
61
ความมั่นคงรุ่นที่ 2
การประชุมวิชาการ “Global Mega Trends”
30
การประชุมวิชาการ “ระบบ eMENSCR”
65
การอบรมเชิงปฏิ บัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
80
และการสื่อสาร กอ.รมน.
การอบรมเสริมทักษะความรู้ในการปฏิบัติราชการแก่
120
เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.
การอบรมสั ม มนาเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
90
การบู ร ณาการความมั่ น คงระหว่ า ง กอ.รมน. และ
ส่วนราชการภายนอก
การอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
75
แก้ไขปัญหาความมั่นคง
การอบรมสัมมนาการสร้างโอกาสเชิง กลยุทธ์ระหว่าง
90
กอ.รมน. และส่วนราชการภายนอก

หมายเหตุ

-8ลาดับ
14.
15.
16.
17.
18.
19.

โครงการ/กิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าอบรม
(คน)
การบูรณาการการบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคม
100
และการเมืองในพื้นที่ส่วนกลาง
การสัมมนาการพัฒนาระบบราชการ
งดอบรม
การสัมมนาระดมองค์ความรู้ด้านความมั่นคง เพื่อนาไป งดอบรม
พัฒนาหลักนิยม
การอบรมสั ม มนาหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารจั ด การด้ า น งดอบรม
ความมั่นคง
การฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.
งดอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบงานด้าน งดอบรม
บริหารงานบุคคล กอ.รมน.
รวม
1,104

หมายเหตุ

มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19

๒. สรุปการดาเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ กอ.รมน. ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการ และบุคลากร กอ.รมน.
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ

1.
2.
3.

ประเภท
ผู้ถูก
ร้องเรียน

การทุจริต
ต่อ
ตาแหน่ง
หน้าที่

การบริหาร

จริยธรรม
ความเป็นธรรม

ข้าราชการ
ลูกจ้าง
พนักงาน
ราชการ

รวม

ผลการดาเนินงาน
พฤติกรรม
อยู่
อยู่ระหว่าง
ระหว่าง ดาเนินการ
ตรวจสอบ ทางวินัย

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุติ

รวม

-

3
-

3
-

-

-

-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กอ.รมน. มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ จานวน 3 นาย ดังนี้
- เป็นเจ้าหน้าที่ทุจริตคอรัปชั่น : ยุติเรื่อง
- เป็นเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ : ยุติเรื่อง
- เป็นเจ้าหน้าที่ทุจริตการเบิกค่าเช่าบ้าน : ยุติเรื่อง

/๓. การรักษาบุคลากร…

-9๓. การรักษาบุคลากร
นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในราชการ ซึ่งเป็นการตอบ
แทนการปฏิบัติงานในแต่ละระดับแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ กอ.รมน. จัดให้มีเพื่อทาให้บุคลากร
กอ.รมน. รู้สึก สะดวกสบายและมีความมั่นคงในชีวิต ช่วยให้ การทางานเป็ นไปด้วยดี ซึ่ง ทั้ ง สวัสดิ ก ารและ
ประโยชน์เกื้อกูลเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จูงใจให้ผู้ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานกับ กอ.รมน. และ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับ กอ.รมน. ต่อไป
สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ทรัพยากรบุคคลในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
องค์การ เพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการเสริมสร้างขวัญ กาลัง ใจให้แก่
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลตามเป้าหมาย
โดยสวัสดิการของ กอ.รมน. มีทั้งที่กาหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ดังนี้
- การลา
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- โครงการสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- บาเหน็จบานาญ
ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล คื อ ค่ า ตอบแทนที่ กอ.รมน. จั ด ให้ แ ก่ ท รั พ ยากรบุ ค คลในฐานะที่ เ ป็ น
เจ้าหน้าที่ขององค์การ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือสาคัญในการส่งเสริมและ
สร้างขวัญกาลังใจให้แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บังเกิดผลตามเป้าหมาย ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สวัสดิการอื่นๆ ของ กอ.รมน. เป็นสวัสดิการที่ กอ.รมน. จัดขึ้นนอกเหนือจากสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลหลักที่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. สมควรได้รับอยู่แล้ว ได้แก่
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- การฌาปนกิจสงเคราะห์
- สวัสดิการข้าราชการ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการเงิน
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