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คํานํา
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level Version 2) ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เพื่อเปนการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับที่สูงขึ้น และเปนการสงเสริมสวนราชการพัฒนาสูองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง
มุงเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง มุงเนน การปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการภาครัฐองคการสูผลลัพธที่มีคุณคาแกผูบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบราชการเพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทํางาน
ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนําเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ
โดยนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาเปนเครื่องมือในการดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได และโดยที่เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร กําหนดใหจังหวัด
ตองดําเนินการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งวิเคราะหปรับปรุงปจจัย ดังกลาวใหมีความเหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและใหเกิดความผูกพันตอองคการสํารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม
จังหวัดสมุทรสาคร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการสรางความผาสุกและความพึงพอใจ ของบุคลากรจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดและประโยชนดังกลาวขางตนตอไป
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แผนปฏิบัติการสรางความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรจังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร
วิสัยทัศน “เมืองสมดุลสิ่งแวดลอม มั่นคงทางอาหาร อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
ประเด็นยุทธศาสตร
1) พัฒนาอุตสาหกรรม การประมง การเกษตร และกิจการตอเนื่องใหมีมาตรฐานสากล
2) สงเสริมและพัฒนาใหเปนครัวโลกดานอาหารทะเลและการเกษตร
3) สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
4) พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองนาอยูอาศัย
5) พัฒนาสังคมใหเปนเมืองอยูดีมีสุข
2. แผนกลยุทธและยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
วิสัยทัศน “ขาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เกงดี มีคุณธรรม นําการพัฒนาเปนที่พึ่งพาของประชาชน”
พันธกิจ
1) สงเสริมการพัฒนาขาราชการใหมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่ระดับมืออาชีพ
2) สรางเครือขายการปฏิบัติงานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร
1) ขาราชการทํางานอยางมืออาชีพ
2) ขาราชการเปนคนดีมีคุณธรรม และจริยธรรม

-23. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) ฉบับที่ 2
เพื่อเปนการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับที่สูงขึ้น และเปนการสงเสริมสวนราชการพัฒนาสูองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง มุงเนนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการองคการสูผลลัพธที่มีคุณภาพแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนดใหดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการความรูในแตละหมวด โดยเฉพาะในหมวด 5 การมุงเนนบุคลากร (HR) ซึ่งเปนการตรวจประเมินวาระบบการเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจชวยให
บุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่ เพื่อใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงค และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสวนราชการอยางไร รวมทั้งตรวจประเมิน
ความใส ใ จการสร า งและรั ก ษาสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน สร า งบรรยากาศที่ เ อื้ อ ต อ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คล ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ผ ลการดํ า เนิ น การที่ เ ป น เลิ ศ และ
ความเจริญกาวหนาของบุคลากรและสวนราชการ
สําหรับการมุงเนนบุคลากร: กําหนดใหจังหวัดกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัย
ดังกลาวใหมีความเหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหเกิดความผูกพันกับองคกร โดยปจจัยดังกลาวแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก
3.1 ปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับบรรยากาศ สิ่งแวดลอมในการทํางานและเปนปจจัยที่สามารถปองกัน
การเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ไดแก นโยบายการบริหารการใหคาตอบแทน ความปลอดภัย การพัฒนา/การฝกอบรม เปนตน
3.2 ปจจัยที่สรางแรงจูงใจ (Motivator Factors) เปนปจจัยที่นําไปสูความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก ความสําเร็จของงาน การยกยองชมเชย การยอมรับ
ความกาวหนาในหนาที่การทํางาน เปนตน
.............................

-3ขั้นตอนการจัดทําแผนการสรางความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรจังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
จังหวัดสมุทรสาคร ได มีคํา สั่ งที่ 1/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 เรื่ อง แต งตั้ งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจั ดการภาครัฐ จังหวัดสมุทรสาคร (PMQA) โดยมีผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปนประธานกรรมการติดตามและกํากับดูแล หัวหนาสํานั กงานจังหวั ด
สมุทรสาคร เปนกรรมการและเลขานุการ พรอมสวนราชการบริหารราชการสวนภูมิภาคทุกสวนราชการเปนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล มีหนาที่
1. กํ าหนดนโยบาย กรอบแนวทางการดําเนินการพั ฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐของจังหวัด สมุทรสาคร ใหเ ปนไปตามเกณฑการตรวจประเมิน ที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด
2. ใหคําปรึกษา คําแนะนําแกคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกรอบทิศทางและ
แนวทางการตรวจประเมินประจําป พ.ศ. 2559
3. กํากับ ดูแล และติดตามเรงรัด การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหเปนไป
ตามตามเปาหมายที่กําหนด
และคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดสมุทรสาคร (PMQA) โดยมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปนหัวหนาคณะทํางาน
หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ พรอมสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคทุกสวนราชการ เปนคณะทํางานซึ่งคณะทํางาน มีหนาที่
1. ทบทวนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. รวมดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
3. รวมดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ
4. รวมวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
5. เตรียมความพรอมรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดกรภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) ในรอบที่ 2
2. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
จังหวัดสมุทรสาคร ไดประชุมคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดสมุทรสาคร (PMQA) เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดตัวชี้วัด HR 2 ตามแนวทางของ ก.พ.ร. สํารวจขอมูล และกําหนดปจจัยความผาสุก ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน
2. ปจจัยที่สรางแรงจูงใจ
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จังหวัดสมุทรสาคร ไดมีความเห็นชอบใหใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจปจจัยที่มีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร จํานวน 5 ดาน ไดแก
1. ดานบรรยากาศในการทํางาน
2. ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3. ดานการบริหารงาน
4. ดานสวนบุคคล
5. ดานสังคม
3. การสํารวจความเห็นของบุคลากร
จังหวัดสมุทรสาคร ไดออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในจังหวัดสมุทรสาคร ไดแก ขาราชการสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 400 ฉบับ และมีผูกรอกแบบสอบถามครบตามจํานวน
4. การวิเคราะห และจัดทําความสําคัญของปจจัย
จากผลสํา รวจความคิดเห็น ของขาราชการ จํานวน 400 ชุด ซึ่งมีจํานวนสูงกวาหลักการคํานวณตามหลักสถิติ ยามาเน (yamang) โดยมีความคาดหวังวา
จะเกิดความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด และสรุปปจจัยที่มีผลตอความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งควรไดรับการแกไขหรือปรับปรุงใหดีขึ้น
กวาเดิมตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ส งเสริ มให ห น ว ยงานปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อมการทํา งานให เ หมาะสม และจั ด หาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกให แ ก บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ
2. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน
3. สงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพรางกาย จิตใจที่แข็งแรง มีความสุข
4. การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับบุคลากร
5. การจัดระบบปองกันภัยที่พรอมรับตอภาวะฉุกเฉิน
6. สงเสริมผูมีคุณธรรม จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร
7. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม
8. สงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร

-55. เสนอแผนตอผูบริหารใหความเห็นชอบ
5.1 คณะทํางานไดมีการประชุม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ตั้งแตเวลา 09.30 น. ณ หองประชุมทาจีน (502) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ดําเนินการ ดังนี้
1) กําหนดปจจัยความผาสุกที่สําคัญของจังหวัด เพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) จัดลําดับความสําคัญของปจจัยสรางความผาสุก
3) กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินการสรางความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร
4) กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรตามขอ 3 และจัดทําเปนแผนสรางความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรจังหวัด
สมุทรสาคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
5.2 นําเสนอแผนสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร จังหวัดสมุทรสาคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอผูบริหารใหความเห็นชอบ
6. การดําเนินการตามแผน
แผนสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคของจังหวัดสมุทรสาคร เขามามีใน
สวนรวมดําเนินการในการสรางแผนความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
7. การติดตามประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงาน
สํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ตอแผนสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวบรวมรายงานผลใหผูบริหารทราบ
และนําผลสรุปความคิดเห็นเขาที่ประชุมเพื่อหาขอสรุป ดําเนินการทบทวน และปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไป
...................................

-6ยุทธศาสตรการดําเนินการพัฒนาปจจัยที่มีผลตอความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรจังหวัดสมุทรสาคร
ยุทธศาสตรที่ 1
วัตถุประสงค

สงเสริมใหมีการพัฒนาปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน(Hygiene Factors)
เพื่อเสริมสราง พัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานดวยความผาสุก ครอบคลุมถึง
สภาพแวดลอมทางนโยบายและการบริหารงาน สุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกันภัย อุปกรณการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธ
ในที่ทํางาน สวัสดิการ และการไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ตามระบบคุณธรรมจริยธรรม

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
1.1 สภาพแวดลอมหนวยงานที่เอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.2 มีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน/ผูบังคับบัญชา
1.3 กิจกรรมการดูแลสุขภาพ เชน ออกกําลังกาย แขงกีฬา ตรวจสุขภาพ
1.4 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
1.5 ระบบปองกันภัยที่พรอมรับตอภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ
1.6 การมอบหมายงานตรงกับตําแหนงงาน ความรู ความสามารถ และความถนัด
1.7 ความรวมมือและสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงาน
1.8 วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการปฏิบัติงานเพียงพอและใชงานไดดี
1.9 เงินเดือนที่ไดรับพอเพียงตอการดํารงชีพ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมใหมีการพัฒนาปจจัยที่สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ (Motivator Factors)
วัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางและพัฒนาแนวทางการสนับสนุนบุคลากร เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการสรางความผูกพันตอองคการ โดยเปน
การยึดหลักความรู ความสามารถ และการใหรางวัลในดานตางๆ เพื่อสรางแรงจูงใจ มีการเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
2.1 การพิจารณาความดีความชอบยึดหลักความรูความสามารถและผลงานอยางเปนธรรม
2.2 การสนับสนุนใหไดรับโอกาสในการฝกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ
2.3 การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับเงินรางวัลตอบแทน/ระบบจูงใจ
2.4 ไดรับการยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน
**************
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แผนปฏิบัติการสรางความผาสุกของจังหวัดสมุทรสาคร
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหมีการปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene Factors) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
มาตรการ
1.สงเสริมใหหนวยงาน
ปรับปรุง
สภาพแวดลอมการ
ทํางานใหเหมาะสม
และจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหแก
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสถานที่ราชการให
สะอาด สวยงาม เปนระเบียบ
โครงการ “สมุทรสาครเมืองนา
อยู ศูนยราชการนามอง”
กิจกรรม “3 เก็บ 5 ส”

กิจกรรม/เปาหมาย
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน
อาคารสถานที่ใหสะอาด
สวยงามและเปนระเบียบ/สวน
ราชการสังกัดราชการบริหาร
สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
จัดกิจกรรม 5 ส ทุกหนวยงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ งบปกติของ
2559
สวนราชการ

รอยละของสวนราชการ
ที่มีการดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
(ไมต่ํากวารอยละ 80)

ปงบประมาณ งบปกติของ
2559
สวนราชการ

รอยละของสวนราชการ
ที่มีการจัดกิจกรรม 5 ส
(ไมต่ํากวารอยละ 80)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนราชการสังกัด
ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค
จังหวัด
สมุทรสาคร
สวนราชการสังกัด
ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค
จังหวัด
สมุทรสาคร

-8ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหมีการปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene Factors)
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.สงเสริมใหบุคลากร กิจกรรมสภากาแฟ
ทุกระดับมี
ความสัมพันธและ
ความเขาใจอันดีตอกัน
กิจกรรมพัฒนาชองทางการ
สื่อสารภายในองคกร

กิจกรรม/เปาหมาย
จัดกิจกรรมสภากาแฟ
ทุกเดือนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ปงบประมาณ งบปกติของ
2559
สวนราชการ

กิจกรรมพัฒนาชองทางการ ปงบประมาณ งบปกติของ
ติดตอสื่อสารภายในจังหวัด 2559
สวนราชการ
สมุทรสาคร

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ดําเนินการไดไมต่ํากวา สํานักงานจังหวัด
ปละ 10 ครั้ง
สมุทรสาคร/
สวนราชการสังกัด
ราชการบริหาร
สวนภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร
มีชองทางการ
สํานักงานจังหวัด
ติดตอสื่อสารภายใน
สมุทรสาคร/
องคกรไมนอยกวา
สวนราชการสังกัด
3 ชองทาง
ราชการบริหาร
สวนภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร
ตัวชี้วัด

-9ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหมีการปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene Factors)
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.สงเสริมใหบุคลากร กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป
มีสุขภาพรางกายจิตใจ
ที่แข็งแรงมีความสุข

กิจกรรม/เปาหมาย
ตรวจสุขภาพประจําปใหแก
ขาราชการและลูกจางประจํา
ของสวนราชการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ปงบประมาณ งบปกติของ
2559
สวนราชการ

ตัวชี้วัด
รอยละของสวนราชการ
ที่จัดสงขาราชการและ
ลูกจางประจําเขารวม
ตรวจสุขภาพประจําป
(ไมต่ํากวารอยละ 60)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนราชการสังกัด
ราชการบริหารสวน
ภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร

- 10 ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหมีการปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene Factors)
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4. การจัดสวัสดิการที่ สวัสดิการเงินกูฉุกเฉิน
เหมาะสมใหกับ
บุคลากร

กิจกรรม/เปาหมาย
จัดเงินกูฉุกเฉินไวสําหรับให
ขาราชการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ปงบประมาณ งบปกติของ
2559
สวนราชการ

กองทุนสวัสดิการ

ปงบประมาณ งบปกติของ
มีกองทุนสวัสดิการสําหรับ
2559
สวนราชการ
ขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานราชการ กูยืมรายละ
5,000 บาทอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 1

สงเสริมอาชีพและรายได

จัดกิจกรรม
-หนึ่งเรือนจํา หนึ่งผลิตภัณฑ
-การปลูกผักริมรั้ว

ปงบประมาณ งบปกติของ
2559
สวนราชการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รอยละของความพึง
สวนราชการสังกัด
พอใจของบุคลากรที่ใช ราชการบริหารสวน
บริการไมต่ํากวา
ภูมิภาคจังหวัด
รอยละ 80
สมุทรสาคร
ความสําเร็จในการ
เรือนจําจังหวัด
พัฒนาระบบกองทุนให สมุทรสาคร/
สามารถดําเนินการได
สํานักงาน
อยางตอเนื่อง
คุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาคร/
สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสมุทรสาคร
ดําเนินการแลวเสร็จและ เรือนจําจังหวัด
มีขาราชการเขารวม
สมุทรสาคร
กิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 50
ตัวชี้วัด

- 11 ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหมีการปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene Factors)
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.การจัดระบบปองกัน แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ภัยที่พรอมรับตอภาวะ จังหวัดสมุทรสาคร
ฉุกเฉิน

กิจกรรม/เปาหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

จัดทําแผนและซอมแผน
ปงบประมาณ งบปกติของ
รองรับภาวะฉุกเฉินศาลากลาง 2559
สวนราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร

การจัดเตรียมอุปกรณปองกัน จัดหาอุปกรณถังดับเพลิงไว
อัคคีภัย
ประจําสวนราชการ

ปงบประมาณ งบปกติของ
2559
สวนราชการ

ตัวชี้วัด
รอยละของสวนราชการ
ที่อยูในศาลากลาง
เขารวมกิจกรรมการซอม
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ไมนอยกวารอยละ 60
ดําเนินการไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของสวนราชการ
สังกัดราชการบริหาร
สวนภูมิภาค

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัด
สมุทรสาคร/
สวนราชการสังกัด
ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค
จังหวัด
สมุทรสาคร
สวนราชการสังกัด
ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค
จังหวัด
สมุทรสาคร

- 12 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมใหมีการพัฒนาปจจัยที่สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ (Motivator Factors)
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.สงเสริมผูมีคุณธรรม กิจกรรมวันขาราชการ
จริยธรรม และยกยอง พลเรือนสามัญ
เชิดชูเกียรติบุคลากร
กิจกรรมการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจําป

กิจกรรม/เปาหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

จัดกิจกรรมวันขาราชการ

ปงบประมาณ งบปกติของ
2559
สวนราชการ

รอยละของสวนราชการ
ที่เขารวมกิจกรรม
(ไมต่ํากวารอยละ 80)

คัดเลือกขาราชการดีเดน
ประจําป

ปงบประมาณ งบปกติของ
2559
สวนราชการ

ไดมีการดําเนินการ
ประกาศยกยองชมเชย
ทุกปๆ ละ 1 ครั้ง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สํานักงานจังหวัด
สมุทรสาคร

- 13 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมใหมีการพัฒนาปจจัยที่สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ (Motivator Factors)
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.พัฒนาระบบการ
โครงการประชุมชี้แจงระบบ
ประเมินผลการ
การประเมินผลการปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานที่เปนธรรม ราชการ

กิจกรรม/เปาหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

จัดประชุมชี้แจงระบบการ
ปงบประมาณ 100,000
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2559
และการเลื่อนเงินเดือนใหแก
ขาราชการสังกัดราชการ
บริหารสวนภูมิภาค

ตัวชี้วัด
รอยละของสวนราชการ
ที่เขารวมโครงการ
(ไมต่ํากวารอยละ 80)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัด
สมุทรสาคร

- 14 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมใหมีการพัฒนาปจจัยที่สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ(Motivator Factors)
มาตรการ
3.สงเสริมการพัฒนา
ความรูความสามารถ
ของบุคลากร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝกอบรมใหความรูแก
ขาราชการบรรจุใหม/แตงตั้ง
(ยาย)
โครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับระบบการคลังใหแก
หัวหนาสวนราชการ และ
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจาง
โครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน (ม.100
และ ม. 103) แกเจาหนาที่
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชโปรแกรมระบบติดตาม
ประเมินผลแผนงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรม/เปาหมาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงาน
จังหวัด
สมุทรสาคร
สํานักงาน
จังหวัด
สมุทรสาคร

ระยะเวลา

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ฝกอบรมบุคลากรของสวนราชการ
สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
ทุกสวนราชการ
ฝกอบรมบุคลากรของสวนราชการ
สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
ทุกสวนราชการ

ปงบประมาณ
2559

25,000

ปงบประมาณ
2559

70,000

รอยละ 80 ของสวน
ราชการที่สงบุคลากร
เขารับการฝกอบรม
รอยละ 80 ของสวน
ราชการที่สงบุคลากร
เขารับการฝกอบรม

ฝกอบรมบุคลากรของสวนราชการ

ปงบประมาณ
2559

70,000

รอยละ 80 ของสวน สํานักงาน
ราชการที่สงบุคลากร จังหวัด
เขารับการฝกอบรม สมุทรสาคร

ฝกอบรมบุคลากรของสวนราชการ
สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
ทุกสวนราชการ

ปงบประมาณ
2559

50,000

รอยละ 80 ของสวน สํานักงาน
ราชการที่สงบุคลากร จังหวัด
เขารับการฝกอบรม สมุทรสาคร

