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ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุ ริ น ทร์ มีหน่ ว ยงานราชการส่ ว นราชการส่ ว นภูมิภ าค จานวน 33 หน่ว ยงาน เป็น
จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีบุคลากรจานวนมาก ทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
จ้างเหมาบริการ รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนราชการตามอานาจหน้าที่ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีผลการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สรุปดังนี้
1. ภาพรวมของบุคลากรในจังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสุรินทร์มีบคุ ลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุ ริน ทร์ ทั้งสิ้ น จานวน 4,166 คน โดยแบ่งเป็นประเภทบุคลากร จากมากไปน้อย ดังนี้ ข้าราชการ
จานวน 3,171 คน (ร้อยละ 76.12) พนักงานอื่นๆ (จ้างเหมาบริการ) จานวน 454 คน (ร้อยละ 10.90)
พนั ก งานราชการ จ านวน 201 คน (ร้ อ ยละ 8.16) ลู ก จ้ า งประจ า จ านวน 201 คน (ร้ อ ยละ 4.82)
รายละเอียดดังแผนภูมิ 1
แผนภูมิ 1 : จาแนกบุคลากรส่วนราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลำกรส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำค จังหวัดสุรินทร์ (คน)
454
340
ข้ าราชการ

201

ลูกจ้ างประจา
พนักงานราชการ
พนักงานอื่นๆ
3,471

จากจ านวนบุ ค ลากรในแผนภู มิ 1 แสดงถึ ง บุ ค ลากรในส่ ว นราชการส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
เป็น ประเภทข้าราชการมากที่สุ ด จานวน 3,171 คน คิดเป็นร้อยละ 76.12 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
รองลงมาเป็นพนักงานอื่นๆ (จ้างเหมาบริการ) จานวน 454 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 ของจานวนบุคลากร
ทั้งหมด สาหรับพนักงานราชการ และลูกจ้างประจา มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยพนักงานราชการ มีจานวน 201
คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด และลูกจ้างประจา จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ
4.82 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด

-22. การสรรหา (Recruitment)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุน
ข้อมูลด้านอัตรากาลังของหน่วยงานสาหรับประกอบวางแผนอัตรากาลังให้หน่ วยงานต้นสังกัด แบ่งเป็นการสรร
หาข้าราชการ และพนักงานราชการ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การสรรหาบุคลากรส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนราชการ
1.สานักงานจังหวัดสุรินทร์
2.ที่ทาการปกครองจังหวัดสุรินทร์
3.สานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
4.สานักงานโยธาธิการฯสุรินทร์
5.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
6.สานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
7.สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
8.สานักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดสุรินทร์
9.สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
10.สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
11.สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
12.สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
13.สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
14.สานักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
15.สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
16.สานักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
17.สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
18.เรือนจาอาเภอรัตนบุรี
19.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯจังหวัดสุรินทร์
20.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
21.สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
22.สานักงานส่งเสริมการปกครองฯจังหวัดสุรินทร์
23.สานักงานป้องกันและบรรเทาฯจังหวัดสุรินทร์

24.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
25.สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
26.สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
27.สานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
28.สานักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์
29.สานักงานสวัสดิการฯจังหวัดสุรินทร์

การสรรหาบุคลากร (อัตรา)
ข้าราชการ

พนักงานราชการ

170
-

1
2
5
-

รวม

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ส่วนราชการ
30.สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรนิ ทร์
31.สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
32.สานักงานบังคับคดีจังหวัดสุรนิ ทร์
33.สานักงานการท่องเที่ยวฯจังหวัดสุรินทร์
รวม

การสรรหาบุคลากร (อัตรา)
ข้าราชการ

พนักงานราชการ

170

8

รวม

0
0
0
0
178

จากข้ อ มู ล สรรหาบุ ค ลากรส่ ว นราชการส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ในตารางที่ 2 แสดงถึง ส่ ว นราชการส่ ว นภู มิ ภ าคจัง หวัด สุ ริน ทร์ ได้รั บ การสนับ สนุน ข้ อมู ล ด้า นอัต ราก าลั ง
ข้าราชการของหน่วยงานสาหรับประกอบวางแผนอัตรากาลังให้หน่ วยงานต้นสังกัด รวมจานวน 170 อัตรา
(สานักงานสาธารสุขจังหวัดสุรินทร์) และมีการการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ รวมจานวน 8 อัตรา
3. การพัฒนาบุคลากร (Development)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 1,419 ครั้ง โดยแบ่งเป็นจานวนครั้ง
จากมากไปน้อย ดังนี้ การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ มากที่สุด จานวน 792
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.81 ของการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด รองลงมาคือ การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ e-learning จานวน 219 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.43 ของการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด การส่งเสริม
การพัฒ นาบุ คลากรด้านการปฏิบั ติตามกฎหมาย จานวน 211 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.87 การนาระบบ
สารสนเทศมาใช้พัฒนาบุคลากร(HRDS) จ านวน 141 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.94 และได้มีการส ารวจความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 56 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.95 ของการพัฒนา
บุคลากรทั้งหมด รายละเอียดดังแผนภูมิ 2

-4แผนภูมิ 2 : จ านวนครั้ งของการส่งเสริมให้ บุคลากรได้รับการพัฒ นาความรู้ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การพัฒนาบุคคลากร (ครั ง้ )
211

56
การสารวจความต้ องการ
การอบรม

141

การพัฒนาผ่าน e-learning
219

การนาสารสนเทศมาพัฒนา (HRD)
792

การพัฒนาตามกฎหมาย

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation)
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ทาหน้าที่ประเมิน ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางที่ ก.พ.กาหนด เพื่อให้การประเมินผล
การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงาน และสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้าราชการ/พนักงานราชการ ส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัด
สุรินทร์ ส่วนใหญ่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีมาก และดีเด่น รายละเอียดตามตารางที่ 2 การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน

-5ปีงบประมาณ พ.ศ.
1/2562

2/2562

ระดับผลการประเมิน

ช่วงคะแนนการประเมิน

จานวนข้าราชการ

91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
ต่ากว่า 61
91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
ต่ากว่า 61

1,303
1,799
45
15
1
1,533
1,623
35
7
0

ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส่ว นราชการส่วนภูมิภาคจังหวัด
สุรินทร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติงาน ระดับดีมาก รอบที่ 1
จานวน 1,799 คน คิดเป็นร้อยละ 43.18 ของจานวนข้าราชการทั้งหมด และรอบที่ 2 จานวน 1,623 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 38.96 ของจ านวนข้าราชการทั้งหมด รองลงมาคือ มีผ ลปฏิบัติงาน ระดับดีเด่น รอบที่ 1
จานวน 1,303 คน คิดเป็นร้อยละ 31.27 ของจานวนข้าราชการทั้งหมด และรอบที่ 2 จานวน 1,533 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.80 ของจานวนข้าราชการทั้งหมด รายละเอียดตามแผนภูมิ 3
แผนภูมิ 3 : ผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส่วนราชการส่ว นภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2000
1500

ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการ สังกัดส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (คน)
1799
1623
ครัง้ ที่ 1/2562
1533
ครัง้ ที่ 2/25622
1303

1000
500

45 35

0

ดีเด่น

ดีมาก

ดี

15 7
พอใช้

1 0
ปรับปรุง

-65. โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
2. การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ E - learning
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
4. โครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์
5. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
6. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานตามภารกิจที่
รับผิดชอบ เช่น งานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
8. สร้างทีมงานแห่งความสุข ปลูกฝังค่านิยม
องค์การ เสริมสร้างงานสู่ความสาเร็จ
9. คน พช. พอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ จ่ า ยงบประมาณด้ ว ย
โปรแกรม BPM
11. เสริมสร้างทีม พช. ด้วยค่านิยมองค์การ มุ่ง
สู่องค์กรใสสะอาด
12. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันการทุจริต
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของ
สานักงาน
13. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
2 วัน
30 วัน
1 วัน
1 วัน

จานวนผู้ร่วม
กิจกรรม (คน)
62
62
40
40
20

2 วัน
20
2 วัน

1 วัน
3 วัน
60 วัน

หน่วยดาเนินการ
สานักงานขนส่งจังหวัด
สุรินทร์
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สุรินทร์
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุรินทร์

125
125
125
25

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุรินทร์

1 วัน
3 วัน

125

1 วัน

24

3 วัน

24

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์

-7ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

14. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงาน
4 วัน
ทะเบียนและเงินสมทบ
15. โครงการการประเมินความเสี่ยงด้านการตรวจ
4 วัน
บัญชี
16. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่าย
2 วัน
ต้นแบบประกันสังคมภาคสมัครใจ
17. โครงการเพิ่มสมรรถนะพนักงานประกันสังคม
7 วัน
และสร้างความผูกพัน
18. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
2 วัน
บริหารงบประมาณ
19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เรื่องการใช้ระบบงานสารบรรณกลาง
1 วัน
อิเล็กทรอนิกส์
20. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุรินทร์ (PMQA
2 วัน
4.0)
21. กิจกรรมการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการ
2 วัน
บริหารจัดการภาครัฐ
22. การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียน
2 วัน
หนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม”
23. โครงการ “ส่งเสริมการปลุกจิตสานึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
2 วัน
งบประมาณ พ.ศ. 2562”
24. โครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับบุคลากรภาครัฐ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2 วัน
2562
25. โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผ่านสื่อ)
รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ/กิจกรรม

จานวนผู้ร่วม
กิจกรรม (คน)

หน่วยดาเนินการ

30
30
30

สานักงานประกันสังคม
จังหวัดสุรินทร์

30
7 คน
150 คน
130 คน
160 คน
550 คน
180 คน
60 คน

-

สานักงานจังหวัด
สุรินทร์

