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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่รองรับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

ตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. ด้านการสรรหา 
จ ำนวนส่วนรำชกำรที่สำมำรถจัดวำงก ำลังคนให้
สอดรับ กั บภ ำรกิ จ ในกำรด ำ เนิ น กำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัดได้ 

พัฒนำระบบบริหำรก ำลังคนที่สอดคล้องกับ
ทิศทำงขององค์กำร 
 
 

       1. มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรก ำลังคนโดยกำรตรวจสอบก ำลังคน
ว่ำมี “ขนำดและสมรรถนะ” ที่เหมำะสม สอดคล้องกับกำรบรรลุภำรกิจ
และควำมจ ำเป็นของส่วนรำชกำรทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
       2. มีกำรแผนกำรบริหำรก ำลังคนเพ่ือรองรับกำรสูญเสียก ำลังคน
จำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด โอน และลำออก   
       3. ก ำหนดภำรกิจหลัก  ภำรกิจรองของจังหวัดให้ชัดเจนเพ่ือวำง
อัตรำก ำลังให้เหมำะสมและพอเพียง 
       4. วิ เครำะห์ อัตรำกำรสูญ เสีย อัตรำก ำลั ง  เพ่ื อวำงแผนจัด
อัตรำก ำลังทดแทน 
       5. หำแนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือลด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเกลี่ยอัตรำก ำลัง หรือเสริมอัตรำก ำลัง                  
ในภำวะเร่งด่วน 
       6. หำแนวทำงกำรทดแทนก ำลังคนที่ขำดแคลน ได้แก่ ปรับระบบ
กำรท ำงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพของเจ้ำหน้ำที่ ในกำรปฏิบัติงำน                  
กำรเกลี่ยอัตรำก ำลังที่มีอยู่ และกำรหมุนเวียนบุคลำกรที่อยู่ในสำย
วิชำชีพเดียวกัน กำรจัดจ้ำงบุคลภำยนอกเข้ำมำปฏิบัติงำนตำมสำยงำน
ที่ขำดแคลน กำรถ่ำยโอนภำรกิจให้หน่วยงำนภำยนอก (เอกชน) รับไป
ด ำเนินกำร กำรขออัตรำก ำลังที่ ไปช่วยรำชกำรที่หน่วยงำนอ่ืนคืน                  
เป็นต้น 



 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
จ ำนวนส่วนรำชกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรสรรหำ
คนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติ งำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน  
 

พั ฒ น ำระบ บ กำรสรรห ำคน ที่ เห ม ำะสม                     
และสอดคล้องกับทิศทำงขององค์กำร 
 
 

       1. ด ำเนินกำรสรรหำและพัฒนำข้ำรำชกำรคลื่นลูกใหม่ที่มีคุณภำพ 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีคุณสมบัติเหมำะสมตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน 
       2. ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรบุคลำกรภำครับที่เป็นไปตำม
ระบบคุณธรรม และค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ  ควำมเสมอภำค 
ควำมเป็นธรรม และประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 
       3. ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรบุคลำกรภำครัฐโดยค ำนึงถึง
ควำมเสมอภำคในโอกำส และเปิดโอกำสแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติ                  
อย่ำงเดียวกันให้ได้รับกำรเลือกสรรเช่นเดียวกัน 
       4. ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรในทุกขั้นตอนต้องบริสุทธิ์
โปร่งใส ยุติธรรม มีควำมสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทั้งต่อผู้สมัคร
และกำรด ำเนินกำร 
       5. เปิดโอกำสให้ผู้สมัครมีโอกำสเลือกงำนและส่วนรำชกำร                  
มีโอกำสเลือกคน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
2. ด้านการพัฒนา   
จ ำนวนส่วนรำชกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรของหน่วยงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
 
 

พัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ เพ่ือสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน 
 
 

       1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรในภำพรวมของจังหวัด 
       2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรไปศึกษำ / อบรม / ดูงำน         
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
       3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดอบรมให้บุคลำกรในสังกัด
ตำมหลักสูตรสำยวิชำชีพ และไม่ใช่สำยอำชีพ 
       4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดท ำ เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
ผลงำนวิจัย ผลงำนบริกำร 
       5. พัฒนำบุคลำกรให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในกำรด ำเนินชีวิต 
       6. พัฒนำบุคลำกรตำมสมรรถนะหลักและสมรรถนะ ประจ ำ                 
กลุ่มงำน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับภำรกิจ 
       7. จัดให้มีระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกร หลำกหลำย
ช่องทำงทั้งท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
       8. เสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำรใฝ่ เรียน ใฝ่รู้  ให้แก่
บุคลำกรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
       9. ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้และเสริมสร้ำงนวัตกรรม กำรเรียนรู้
ของบุคลำกร 
       10. เสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กับหน่วยงำน/บุคคลภำยนอก 
 
        



 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
จ ำนวนส่วนรำชกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรส่งเสริม
จริ ยธรรมและรักษ ำวิ นั ยของบุ คล ำกรใน
หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 

พัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนให้มีคุณธรรม 
จริ ยธรรม  และปฏิ บั ติ ตนตำมวินั ยอย่ ำ ง
เคร่งครัด 
 
 
 

       1. จัดท ำยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
       2. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมฯ 
       3. จัดท ำข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำรและคู่มือกำรปฏิบัติตำม
ข้อบังคับจรรยำ 
       4. จัดกิจกรรมยกย่องข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
       5. เผยแพร่ประมวลจริยธรรม/จรรยำข้ำรำชกำร 
       6. กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นของจังหวัด 
       7. กำรจัดอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
3. ด้านการรักษาไว้   
จ ำนวนส่ วนรำชกำรที่ ส ำมำรถด ำเนิ นกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 

พัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน  ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ เพ่ือสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน 
 
 

      1. พัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่มุ่งสู่
ผลลัพธ์ มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและ เป้ำหมำยกำรท ำงำนจำกองค์กร                  
สู่หน่วยงำน และลง สู่รำยบุคคล มีกำรแจ้งผลกำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกร 
ทรำบเพ่ือกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีกำรจัดสรร แรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของบุคลำกร 
      2. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ และเป็นธรรม  

จ ำนวนส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูล                
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรมีกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

จัดระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล         

จ ำนวนส่วนรำชกำรที่มีกำรสร้ำงควำมผูกพันของ
บุคลำกรในหน่วยงำน 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำน      
มีควำมผูกพันต่อองค์กรและมีควำมสุขในกำร
ท ำงำน 
 

      1. จัดท ำแผนกำรสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร 
      2. จัดแผนปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
      3. จัดกิจกรรมในหน่วยงำน เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ควำมสุข และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
      4. ดูแลและจัดสถำนที่ท ำงำนมีบรรยำกำศที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน 
      5. ส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อสถำนที่
ปฏิบัติงำน 
      6. จัดท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
      7. จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
      8. จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งทำงกำรบริหำร (Succession Plan) 
      9. ยกย่อง ชมเชยบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร 



 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
4. ด้านการใช้ประโยชน์   
จ ำนวนส่วนรำชกำรที่มีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
ให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ 

พัฒนำระบบกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลให้กำร
ปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      1. หัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำง       
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
      2. หัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบหมำยงำนให้เหมำะสมกับควำมถนัด
ของแต่ละบุคคล ใช้คนให้ตรงกับงำน ให้ควำมอิสระและมีส่วนร่วม                 
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ เพ่ือให้ท ำงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
      3. หัวหน้ำส่วนรำชกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติ
ตำมระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและข้อบังคับ
ของหน่วยงำน  
      4. ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ประกำศกำรรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเลื่อนระดับในต ำแหน่งที่สูงขึ้นให้บุคลำกรในหน่วยงำน                 
ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรรับสมัครได้อย่ำงเท่ำเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


