
                 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

1. 1.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 
2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

กิจกรรมตัดท าตู้ปัน
สุข น้ าใจท่องเท่ียวสู้
ภัยโควิด – 19  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 19 
พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้และประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบ
จากโคโรน่า 2019   
(โควิด19) และเปิด
โอกาสให้ผู้ใจบุญน้ า
ส่ิงของบริจาคใส่ตู้
เพื่อท าบุญแบ่งปัน 

ร้อยละของบุคลากรท่ี
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เทียบกับบุคลากร
ท้ังหมดของหน่วยงาน 

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานภูเก็ต,
ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
ภูเก็ต. ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 2 จังหวัดภูเก็ต.
สถานีต ารวจท่องเท่ียว 2 (ภูเก็ต) กองบังคับ
การ 5 กองบังคับการต ารวจท่องเท่ียว, 
สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต ร่วม
จัดท าตู้ปันสุข น้ าใจท่องเท่ียวไทยสู้ภัยโควิด-
19 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากโคโรน่า 2019   
(โควิด19) และเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญน้ า
ส่ิงของบริจาคใส่ตู้เพื่อท าบุญแบ่งปัน 

ผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภัย
โควิดจะมีก าลังใจ
ในการด าเนินชีวิต
ต่อไป 

ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
ภูเก็ต 

 

 

 

 

 



ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

2. 1.การวางแผน
ก าลังคน 
2.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
3.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 
4.การสรรหาคนดีคน
เก่ง 
5.การพัฒนาบุคลากร 
 

ประกาศเจตนารมณ์ 
”มาตรการป้องกัน
และต่อต้าน 
   การทุจริต
ประพฤติมิชอบ”
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (เดือน
เมษายน 2563) 
 

 เพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

จ านวนบุคลากรท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรมเทียบ
กับบุคลากรท้ังหมด
ของหน่วยงาน 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน จังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 12 ราย จากท้ังหมด 18 ราย ได้
ประกาศเจตนารมณ์ “มาตรการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพร้อมเพรียง
กัน ณ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดภูเก็ต 

เพื่อสร้างความ
โปร่งใสให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ 

ส านักงานการ
ปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดภูเก็ต 

3. 1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ลดการใช้ถุงพลาสติก
โดยใช้ถุงผ้าทดแทน 
และลดใช้กล่องโฟม
กับแก้วพลาสติกโดย
ใช้ปิ่นโตทดแทนกับ
กระติกน า 
ต้ังแต่ 1 มกราคม 
2563 ถึง ธันวาคม
2563 

เพื่อลดขยะท่ีจะให้
เกิดภาวะมลพิษและ
ภาวะโลกร้อน 

จ านวนบุคลากรท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรมเทียบ
กับบุคลากรท้ังหมด

ของหน่วยงาน 
 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดภูเก็ต 
ท้ังหมดจ านวน 18 ราย 
เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้  
ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าทดแทน และ
ลดใช้กล่องโฟมกับแก้วพลาสติกโดยใช้ปิ่นโต
ทดแทนกับกระติกน า 

มลพิษทางอากาศ
และทางพื้นดินท่ี
น้อยลงจะ
ก่อให้เกิดสุขภาพ
ท่ีดีแก่เจ้าหน้าท่ี
ทุกคน 

ส านักงานการ
ปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดภูเก็ต 

 

 
 



ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

4. 1.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 
2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

กิจกรรม Big Cleaning 
day เพื่อป้องกันเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-
19) 
  2.1 กิจกรรม 5 ส ใน
ส านักงานและนอก
ส านักงาน 
  2.2 กิจกรรม แยก
ก่อนท้ิง 
(เดือนเมษายน 2563) 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อสร้างความมี
ระเบียบวินัยแก่
เจ้าหน้าท่ีทุกคน 

จ านวนบุคลากรท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรมเทียบ
กับบุคลากรท้ังหมด
ของหน่วยงาน 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน จังหวัดภูเก็ต 
ท้ังหมดจ านวน 18 รายเข้าร่วมกิจกรรม 
ดังนี้  
2.1 กิจกกรม 5 ส ในส านักงานและนอก
ส านักงานเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2563 เวลา 
10.00 น. โดยร่วมกันด าเนินการกิจกรรม 
5 ส ในพื้นท่ีบริเวณในส านักงานและนอก
ส านักงาน 
2.2 แยกก่อนท้ิง มีการแยกประเภทขยะ
ก่อนท้ิงลงถังขยะ 

การรณรงค์นี้จะ
ก่อให้เกิดระเบียบ
วินัยในสังคมมาก
ขึ้น 

ส านักงานการ
ปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 

 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

5. 1.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 
2.การพัฒนาบุคลากร 
การสร้าง 
3.ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
4.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ประกาศเจตนารมณ์ 
”เจตจ านองในการ

บริหารงาน” 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 
2563 
 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ทุกคนยึดหลัก
ปฏิบัติเดียวกัน 

จ านวนบุคลากรท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรมเทียบ
กับบุคลากรท้ังหมด

ของหน่วยงาน 
 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ของส านักอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต(จ านวน 
๑๖ คน จากจ านวน 19 คน)ได้ประกาศ
เจตนารมณ์”เจตจ านองในการบริหารงาน”
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยพร้อม
เพรียงกัน ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ภูเก็ต 
 

การประกาศ
เจตนารมณ์จะท า
ให้เกิดความ
น่าเช่ือถือต่อ
เจ้าหน้าท่ีทุกคน 

ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต 

6. 1.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 
2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

กิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม (จิตอาสา) 
“ปัญหาท่ีอยากแก้ 
ความดีท่ีอยากท า” 
3.1 กิจกรรม แยกก่อน
ท้ิง 
3.2 กิจกรรม 5ส ใน
ส านักงาน 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2563 
 

เพื่อสร้างความมี
ระเบียบวินัยแก่
เจ้าหน้าท่ีทุกคน 

จ านวนบุคลากรท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรมเทียบ
กับบุคลากรท้ังหมด

ของหน่วยงาน 
 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ของส านักอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 
(จ านวน 19 คน) ดังนี้ 
3.1 แยกก่อนท้ิง มีการแยกประเภทขยะ
ก่อนท้ิงลงถังขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก
โดยใช้ถุงผ้าแทน 
3.2 กิจกรรม 5ส ในส านักงาน เมื่อวันท่ี 
30มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. โดย
ร่วมกันด าเนินกิจกรรม 5ส ในบริเวณ
ภายในอาคารและบ้านพักราชการ 
 

เพื่อสร้างความมี
ระเบียบวินัยแก่
เจ้าหน้าท่ีทุกคน 

ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต 

 



ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

7. 1.การวางแผน
ก าลังคน 
2.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
3.การพัฒนาบุคลากร 
การสร้าง 
4.ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
5.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
ต้ังแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนกันยายน 2563 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ทุกคนสามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์และเกิด
ประสิทธิภาพแก่
หน่วยงาน 

ร้อยละของบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนาเทียบ
กับบุคลากรท้ังหมดของ
หน่วยงาน 

ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
ภายในส านักงานคลังจังหวัด จ านวน 16 คน 
หัวข้อวิชา ดังน้ี  
- การพัสดุภาครัฐ ในวันท่ี 23 มกราคม 
2563 มผีู้เข้าร่วมจ านวน 14 คน 
- บ าเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษ ในวันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ 2563 มผีู้เข้าร่วมจ านวน 15 คน 
- ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ใน
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 13 คน 
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ในวันท่ี 30 มีนาคม 
2563 มผีู้เข้าร่วมจ านวน 15 คน 
- สิทธิการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันท่ี 24 
เมษายน 2563 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 15 คน 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหารงานของส่วนราชการ 
ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม 14คน 
- ค่าเช่าบ้านราชการ มีในวันท่ี 29 มิถุนายน 2563  
- สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในวันท่ี 
29 กรกฎาคม 2563 มผีู้เข้าร่วมจ านวน 15 คน 
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใน
วันท่ี 27 สิงหาคม 2563  มีผู้เข้าร่วมจ านวน 14 คน 
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.
2561 ในวันท่ี 24 กันยายน 2563 มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 16 คน 

เจ้าหน้าท่ีทุกคน
จะสามารถพัฒนา
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพได้ดี
ยิ่งขึ้นหากได้รับ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

ส านักงานคลัง
จังหวัดภูเก็ต 



 
ล าดับ

ท่ี 
ประเด็นนโยบาย/

แผนการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

8. 1.การวางแผน
ก าลังคน 
2.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
3.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 
4.การพัฒนาบุคลากร 
5.ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
 

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพข้าราชการ
ในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต  
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
ระหว่างวนัท่ี 26-27 
กันยายน 2563 

เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะ ความรู้ ใน
การปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมร
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปร่งใส 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความเป็นทีมให้กับ
องค์กรและเทคนิคการ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานใน
องค์กรมากยิ่งขึ้น 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดไดรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาทักษะความรู้
ในการท างาน และส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ 
สุจริต ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรและ
ได้รับรู้เทคนิค ทิศทางการท างาน ทิศ
ทางการวางแผนคุณภาพชีวิตและ
ความก้าวหน้าของราชการตลอดจนทราบถึง
ระบบสวัสดิการภาครัฐ 

เจ้าหน้าท่ีทุกคน
จะสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีอยู่บนหลัก
ความถูกต้อง
ตามท่ีหน่วยงาน
ก าหนดไว้ 

ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต 

9. 1.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 
 

กิจกรรมอบรมเครือข่าย
เฝ้าระวังและป้องกันการ
ทุจริต กระทรวง
วัฒนธรรม 
วันศุกร์ท่ี 12 มิถุนายน 
2563 เวลา 08.30 -
17.00 น. 

เฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริต 
ในส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ภูเก็ต 

เครือข่ายของส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 
เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวังและป้องกัน
การทุจริต กระทรวง
วัฒนธรรมจ านวน 2 
คน 

เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต รับทราบ
นโยบายการร่วมสร้างสังคมไม่ทนจอการ
ทุจริต 

เจ้าหน้าท่ีทุกคน
ร่วมกันเฝ้าระวัง
และป้องกันการ
ทุจริต ใน
ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ภูเก็ต 

ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต 

 



ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

10. 1.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 
 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และการต่อต้านทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของ 
ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
เดือนเมษายน 2563 

เฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริต 
ในส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ภูเก็ต 

มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

1. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกร
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
2. วันท่ี12 กรกฎาคม 2563 จัดแสดง
นิทรรศการการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ในการประชุมโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” 
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร
ระยะท่ี 3 ณ วัดมงคลวราราม ต าบลสาคู 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
3. วันท่ี 30 กันยายน 2563 จัดแสดง
นิทรรศการการป้องกันและต่อต้ายการทุจริต 
ในกรประชุมโครงการพฒันาต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” 
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขับเคล่ือนด้วยพลังบวร
ระยะท่ี 4 ณ โรงแรม บูกิตตา บูทิค โฮเทล 
ภูเก็ต 

เจ้าหน้าท่ีทุกคน
ร่วมกันเฝ้าระวัง
และป้องกันการ
ทุจริต ใน
ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ภูเก็ต 

ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต 

 
 



ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

11. 1.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 
 

เสริมสร้างและพัฒนาให้
บุคลากรมีวินัย 
- มีการก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ราชการด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
โดยปฏิบัติตามระเบียบ
เคร่งครัดในการประชุม
ประจ าเดือนของ
ส านักงาน เป็นประจ าทุก
เดือน (1 ต.ค. 2563 – 
30 ก.ย. 2563) 

เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาให้
บุคลากรมีวินัย 

บุคลากรมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหน่วยงาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรใน
หน่วยงาน มี
คุณธรรม 
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ภูเก็ต 

12. 1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 2563 
ปีละ 1 ครั้ง 

บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี
มีสุขภาพดี 

การวัดและประเมิน
สุภาพของบุคลากร ให้
รู้ทันต่อโรคและได้รับ
การรักษาท่ีทันท่วงที 

-บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
-บุคลากรมีสุขภาพดี ดูแลตนเองเพื่อให้ผล
ตรวจเป็นปกติในทุกปีและหากตรวจพบโรค
จะได้รับการรักษาทันที 
 
 
 
 

บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
บุคลากรมีสุขภาพ
ดี 

เรือนจ าจังหวัด
ภูเก็ต 

 
 



 
ล าดับ

ท่ี 
ประเด็นนโยบาย/

แผนการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

13. 1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดสวัสดิการ
แจกผ้าตัดเครื่องแบบ 
จ านวน 1 ช้ืน/
ปีงบประมาณ 
 

เพื่อจัดสวัสดิการ
ให้แก่บุคลากรใน
กน่วยงาน 

การวัดการประเมิน
ความส าเร็จจากความ
พึงพอใจในสวัสดิการ
และการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้บังเกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 

- บุคลากรมีความรักองค์กร 
-บุคลากรมีระเบียบวินัยแต่งเครื่องแบบท่ี
สวยงามเป็นสีเดียวกันและพร้อมเพรียงกัน 

ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

เรือนจ าจังหวัด
ภูเก็ต 

14. 1.การพัฒนาบุคลากร 
2.การสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
3.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการศึกษาดูงาน 
เรือนจ า จังหวัดพังงา
แห่งใหม ่
ปีละ 2 ครั้ง (วันท่ี 22 
กรกฎาคม 2563 และ 
8 สิงหาคม 2563) 

เพื่อใหบุ้คลากรได้
แลกเปล่ียน
ความรู้เพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

การวัดประเมิน มี
ความรู้มีทักษะและ
ได้รับประสบการณ์จาก
การย้ายเรือนจ าพังงา
แห่งใหม่น าใช้ในการ
เปิดเรือนจ าจังหวัด
ภูเก็ตแห่งใหม่ 

-บุคลากรได้ผ่อนคลายจากปฏิบัติภารกิจ 
-บุคลากรได้แลกเปล่ียนความรู้เพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
-สร้างความสามัคคีในองค์กรและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเรื่องเรือนจ า 

บุคลากรใน
หน่วยงานมีความ
สามัคคีในองค์กร
และมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีขึ้น 

เรือนจ าจังหวัด
ภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 

 



ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

15. 1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย 
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าภูเก็ต 
(วันท่ี 18-19 มีนาคม 
2563 และ 22-23 
กรกฎาคม 2563) 

เพื่อใหบุ้คลากรมี
สุขภาพที่แข็งแรง
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

-การวัดและประเมิน
ความแข็งแรงของ
ร่างกายและมีระเบียบ
วินัยและตรงต่อเวลา 

-บุคลากรมีระเบียบวินัย 
-บุคลากรมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

ท าให้บุคลากรมี
สุขภาพที่แข็งแรง
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

เรือนจ าจังหวัด
ภูเก็ต 

16. 1.การพัฒนาบุคลากร กิจกรรมเข้าแถวเคารพ
ธงชาติทุกวันจันทร์ 
ทุกวันจันทร์ใน
ปีงบประมาณ 2563 

เพื่อใหบุ้คลากรมี
ระเบียบวินัย 

-การวัดและประเมิน
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเครื่อง
แต่งกายและรับทราบ
หนังสือส่ังการต่างๆ ได้
อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
 

-บุคลากรมีระเบียบวินัยเรื่องเวลาและการ
แต่งกายท่ีสะอิดเรียบร้อย 
-ได้รับทราบหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีส าคัญ
และเร่งด่วน 

ท าให้บุคลากรมี
ระเบียบวินัย 

เรือนจ าจังหวัด
ภูเก็ต 

17. 1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

กิจกรรมออกก าลังกาย
และฝึกระเบียบแถวทุก
วันพุธ 
ทุกวันพุธ เวลา 16.30-
17.30น. ใน
ปีงบประมาณ 2563 

เพื่อใหบุ้คลากรมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

-การวัดและประเมิน
สุขภาพที่ดี ความ
พร้อมเพรียงใน
การศึกษาระเบียบแถว
และรายงานตัว 

-บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีระเบียบ
และรายงานตัวได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
-มีความสามัคคีในองค์กร 
-ลดความเครียดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

ท าให้บุคลากรมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

เรือนจ าจังหวัด
ภูเก็ต 

 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

18. 1.การพัฒนาบุคลากร 
2.การสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
3.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส านักงาน
พาณิชย์คุณธรรม 
    1. การแต่ง
เครื่องแบบราชการทุก
วันจันทร์ (ด้านวินัย) 
   2. การเข้าแถวเคารพ
ธงชาติทุกวันจันทร์ (ด้าน
วินัย) 
    3. การจัดเก็บขยะมูล
ฝอยรอบส านักงานท าทุก
วันท าการ (ด้านจิตอาสา) 
    4. การประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
รับประทานอาหาร
ร่วมกัน (ด้านพอเพียง) 
    5. การสร้างจิตส านึก
รณรงค์ต่อต้านคอรัปช่ัน 
โดยใส่เส้ือสีขาวตรา
สัญลักษณ์ Moc Zero 
1 ต.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 
63 

เพื่อให้บุคลากรมี
ระเบียบวินัยและ
สร้างจิตส านึก
รณรงค์ต่อต้าน
คอรัปช่ัน 

- ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และ
ลูกจ้างประจ า แต่ง
เครื่องแบบราชการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และ
ลูกจ้างประจ า 
เข้าแถวเคารพธงชาติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- บุคลากรร่วมกันเก็บ
ขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- การประชุมแลกเปล่ียน
และรับประทานอาหาร
ร่วมกันอย่างน้อยเดือน
ละ1 ครั้ง 
- การใส่เส้ือขาวตรา
สัญลักษณ์ Moc Zero 
Corruption ไม่น้อยกก
ว่า 4 ครั้งต่อปี 

- ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าแต่งเครื่องแบบราชการ 
จ านวน 17 คน จากท้ังหมด 20 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85 
- ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าเข้าแถวเคารพธงชาติ จ านวน 
17 คน จากท้ังหมด 20 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85 
- บุคลากรร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยบริเวณ
รอบส านักงานฯหมุนเวียนท าทุกวันท าการ 
คิดเป็นร้อยละ 87 ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
งาน 
- การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
รับประทานอาหารร่วมกัน  
รวม 15 ครั้งต่อปี 
- การใส่เส้ือขาวตราสัญลักษณ์Moc Zero 
Corruption  เดือนละ 1 ครั้ง  
รวม 12 ครั้งต่อปี 

ท าให้บุคลากรมี
ระเบียบวินัยและ
สร้างจิตส านึก
รณรงค์ต่อต้าน
คอรัปช่ัน 

ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

ภูเก็ต 
 

 



ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

19. 1.การวางแผน
ก าลังคน 
2.การพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Acknowledge 
Management - KM) 
   1. เรื่องศูนย์ข้อมูล
เศรษฐกิจการค้า 
   2. เรื่องระเบียบและ
แผนการปฏิบัติงานด้าน
พระราชพิธีและรัฐพิธ ี
  3. พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการพ.ศ. 2542 
กรณีควบคุมผ้าอนามัย 
   4. เรื่องส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ 
   5. เรื่องขั้นตอนการจด
ทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
   6. สถานการณ์ปัจจุบัน
เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) 
   7. พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการพ.ศ.2542 
กรณีควบคุมหน้ากากอนามัย 

เพื่อวางแผน
ก าลังคนและ
พัฒนาศักยภาพ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดการความรู้ 
1. แต่งต้ังทีมงาน
จัดการองค์ความรู้ 
2. จัดประชุม ก าหนด
แผนจัดการองค์ความรู้ 
3. จัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่ารอบการ
ประเมินละ 3 ครั้ง 
4. สรุปองค์ความรู้ท่ีได้
จาการจัดกิจกรรม 
อย่างน้อย 1 องค์
ความรู้ 
5. มีการเผลแพร่องค์
ความรู้ อย่างน้อย  1 
องค์ความรู้ในเว็บ KM 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

- เกิดการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
งานในส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 
- เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

ท าให้บุคลากรใน
หน่วยงานเกิดการ
แลกเปล่ียนการ
เรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มงาน 

ส านักงาน
พาณิชย์ 

จังหวัดภูเก็ต 



ล าดับ
ท่ี 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

20. 1.การบรรจุและ
แต่งต้ังบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากร 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานแก่
ข้าราชการบรรจุใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
เดือน กรกฎาคม-กันยายน 
2563 จ านวน 2 รุ่น  
รวม 80 คน 

เพื่อใหผู้้เข้าร่วม
การอบรมได้รับ
ความรู้ในการ
ท างานมากขึ้น 

สอดคล้องกับกลยุทธท่ี 
9 ของ สสจ. ภูเก็ต การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
(สรรหา พัฒนา ด ารง 
รักษาไว้) 
เพื่อรองรับการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และระบบบริการ
สุขภาพ 
ระดับนานาชาติ 

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบริบท ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
3. สร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการปรับตัวใน
การท างานร่วมกับผู้อื่นและเป็นทีม 

ท าให้ผู้เข้าร่วม
การอบรมได้
ศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ
เพิ่มข้ึน 

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต 

21. 1.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 

กิจกรรมไปวัดทุกเดือน
เกิด 
ตุลาคม2562 – 
กันยายน 2563 
 
 

ส่งเสริมจริยธรรม
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรมเทียบ
กับบุคลากรท้ังหมดของ
หน่วยงาน 

ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจ านวนร้อย
ละ 80 ของบุคลากรท้ังหมดเข้าร่วม ดังน้ี 
1. ตรวจลูกน้ ายุงลายภายในวัด 
2. แจกยาสามัญประจ าบ้าน 
3. เย่ียมอาการพระสงฆ์อาพาต 

ท าให้ผู้เข้าร่วมได้
ท ากิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณ
ปะโยชน์ 

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต 

22. 1.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 

โครงการเสริมสร้าง
จริยธรรมคุณธรรม ฝ่าย
ปกครอง จังหวัดภูเก็ต 

ส่งเสริมจริยธรรม
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ข้าราชการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 
คน ต่อกิจกรรม 1 ครั้ง 

ข้าราชการฝ่ายปกครองร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในการถวายอาหารและปัจจัย
ไทยธรรม ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต 

เป็นการส่งเสริม
จริยธรรมของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด
ภูเก็ต 

 
 
 



 
ล าดับ

ท่ี 
ประเด็นนโยบาย/

แผนการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน 

23. 1.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1.การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการ
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนสามัญ จังหวัดภูเก็ต 
รอบท่ี 1/2563 (1 ตุลาคม 
2562 – 31 มีนาคม 2563) 
2.การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการ
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนสามัญ จังหวัดภูเก็ต 
รอบท่ี 2/2563 (1 เมษายน 
2563 – 30 กันยายน 2563) 

เพื่อให้การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร เป็นไป
ด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ  

จังหวัดภูเก็ต ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชพล
เรือนสามัญส่วนภูมิภาค
จังหวัดภูเก็ต เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. 
ก าหนด 

จังหวัดภูเก็ต ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชพลเรือนสามัญส่วน
ภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับ
มอบหมายท าหน้าท่ีประเมิน ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางท่ี 
ก.พ. ก าหนดการประเมินรอบท่ี 1/2563 
และรอบท่ี 2/2563 องค์ประกอบการ
ประเมิน ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ของงาน และ
สมรรถนะ ก าหนดสัดส่วนคะแนนร้อยละ
ร้อยละ 70 และ 30 ตามล าดับ  

ด าเนินการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ของข้าราชพล
เรือนสามัญส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
ภูเก็ต เป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

ส านักงาน
จังหวัดภูเก็ต 

24. 1.การสรรหาคนดี การคัดเลือกข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ เพื่อมอบ
ประกาศนียบัตรยกย่อง
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

เพื่อยกย่อง และ
ส่งเสริมข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการท่ี
ปฏิบัติงานดีเด่น 

จังหวัดภูเก็ตได้
ด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการดีเด่น เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

จังหวัดภูเก็ตได้ด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
เพื่อมอบประกาศนียบัตรยกย่องข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น 

จังหวัดภูเก็ตได้
ประกาศยกย่อง 
และส่งเสริม
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการท่ี
ปฏิบัติงานดีเด่น 

ส านักงาน
จังหวัดภูเก็ต 

 
ปัญหา และอุปสรรค  : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้งดการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม หรือเกี่ยวชุมชน 
ข้อเสนอแนะ        : อาจปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการด าเนินโครงการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) หรือระบบ zoom 


