แผนพัฒนาบุคลากร
จังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. 1.1 วางระบบการ
ขาราชการทํางานอยาง ประเมินผลการปฏิบัติงาน
มืออาชีพ
แบบหลายทิศทางใหมี
ประสิทธิภาพและเปน
ธรรม

กิจกรรม/โครงการ
- ประชุมชี้แจงระบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการใหแกเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
- ประชุมชี้แจงระบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการใหแกเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
- แตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองผล
การปฏิบัติราชการของสํานักงาน
- เผยแพรระบบการประเมินผลใหแก
ขาราชการดวยชองทางตางๆ
- แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินการปฏิบตั ิราชการของ
หนวยงาน
- แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานฯ

ตัวชี้วัด
ผลความสําเร็จในการจัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติราชการแกเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
ผลความสําเร็จในการจัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติราชการแกเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
ความสําเร็จในการจัดตั้งคณะทํางาน
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ
ระดับความสําเร็จในการเผยแพรระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให
ขาราชการดวยชองทางตางๆ
ผลความสําเร็จในการจัดตั้งคณะงาน
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน
ความสําเร็จในการจัดตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานฯ

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สนง.เกษตรจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.ประมงจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.ประมงจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.เกษตรและสหกรณ
จังหวัดสมุทรสาคร
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1.2 จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล

กิจกรรม/โครงการ
- จัดทําระบบฐานขอมูลขาราชการเพื่อใช
ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และ
ดําเนินการครบถวนตาม
กระบวนการพัฒนาตามแผนฯ
- จัดทําระบบฐานขอมูลขาราชการ (DPIS)
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
หมุนเวียนงานในหนวยงาน
- ฝกอบรมและพัฒนาขีดสมรรถนะ
ที่จําเปน
- จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของ
สวนราชการบริหารสวนภูมิภาคและ
ดําเนินการครบถวนตามกระบวนการ
ของแผนฯ

ตัวชี้วัด

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ฐานขอมูลขาราชการในสํานักงานฯ
รอยละของบุคลากรที่ไดเขารับการ
ฝกอบรมตามแผน

สนง.คุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.ประมงจังหวัด
สมุทรสาคร

ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลขาราชการ
รอยละของจํานวนงานไดหมุนเวียนใน
หนวยงาน

สนง.ประมงจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พลังงานจังหวัด
สมุทรสาคร

รอยละของบุคลากรในหนวยงานไดเขา
รับการอบรมเสริมสรางความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่
ผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล
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กิจกรรม/โครงการ
- จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามกระบวนการของแผนพัฒนา
รายบุคคลของหนวยงาน
- จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
สํานักงานฯ และดําเนินการครบถวนตาม ตามแผนพัฒนารายบุคคลของ
กระบวนการพัฒนาตามแผน
สํานักงานฯ
- โครงการอบรมขาราชการและเจาหนาที่ จํานวนผูเขารวมอบรมขาราชการและ
ปฏิบัติราชการใหม
เจาหนาที่ปฏิบัติราชการใหม
- โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนา
จังหวัดสมุทรสาคร
บุคลากรสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรสาคร
1.3 การถายทอดความรู - พัฒนาขาราชการใหมีความรูเรื่องระบบ ผลสําเร็จในการจัดสงเจาหนาที่เขารับ
ดานเทคโนโลยีและจัดทํา เทคโนโลยีสารสนเทศและการัดทํา
การอบรมใหความรูเรื่องระบบ
ระบบฐานขอมูล
ฐานขอมูลทุกหนวยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาราชการเชื่อมโยง
- การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานระบบ
ผลสําเร็จในการปรับปรุงคูมือการ
ทุกสวนราชการบริหาร ฐานขอมูลขาราชการ
ปฏิบัติงานระบบฐานขอมูลขาราชการ
สวนภูมิภาค
- จัดทําระบบฐานขอมูลขาราชการใน
ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล
สํานักงานฯ
ขาราชการในสํานักงาน
- โครงการพัฒนาระบบขอมูลทันต
รอยละเครือขายหนวยบริการรวมพัฒนา
สาธารณสุขในโปรแกรม Health data
ระบบขอมูลสุขภาพชองปาก
center (HDC)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สนง.สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.เกษตรและสหกรณ
จังหวัดสมุทรสาคร
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พลังงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พลังงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.เกษตรและสหกรณ
จังหวัดสมุทรสาคร
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร
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กิจกรรม/โครงการ

1.4 พัฒนาผูบริหารของ
จังหวัดสมุทรสาคร
ทุกระดับใหเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง
1.5 พัฒนาขาราชการให
มีความสามารถและ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
ที่เหมาะสมรองรับการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร
จังหวัด

- โครงการเสริมสรางสมรรถนะสําหรับ
ผูบริหาร
โครงการจัดการความรูภายในองคกร (KM)
- โครงการจังหวัดสูอาเซียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
- โครงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดสมุทรสาคร
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2561 –
2564) และแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
- กิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบและ
ชองทาง

ตัวชี้วัด

หนวยงานผูรับผิดชอบ

รอยละความพึงพอใจภาพรวมของ
โครงการ
จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรม

สนง.คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.ประกันสังคม
จังหวัดสมุทรสาคร
รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม สํานักงานจังหวัด
เพื่อสงเสริมความสัมพันธกับประเทศ สมุทรสาคร
สมาชิกอาเซียนในระดับตางๆ
รอยละของหนวยงานเขารวมจัดทํา
สํานักงานจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการ สมุทรสาคร
รอยละของบุคลากรที่เขารวมจัดทํา
สํานักงานจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการ สมุทรสาคร

รอยละของจํานวนขาราชการที่เขารับ
การอบรมความรูเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- กิจกรรมแลกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน จํานวนครั้งของการจัดทําการ
ในหนวยงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหนวยงาน

สนง.สถิตจิ ังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.คุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาคร
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กิจกรรม/โครงการ
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสราง
วิสัยทัศนของบุคลากร
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) และ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ของสวนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร
จํานวน 2 รุน
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การคํานวณราคากลางงาน
กอสรางของทางราชการดวย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในจังหวัดสมุทรสาคร

ตัวชี้วัด
บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ไมนอยกวา 1 ครั้ง
จํานวนบุคลากรสํานักงานฯ
รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมใน
ภาพรวม

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมใน
ภาพรวม

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สนง.คุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.คลังจังหวัด
สมุทรสาคร

สนง.คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
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กิจกรรม/โครงการ
- โครงการฝกอบรม หลักสูตร
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... สําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสมุทรสาคร
- โครงการฝกอบรม หลักสูตร ระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัด
สมุทรสาคร
- โครงการเสริมสรางองคความรูใหกับ
ผูปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สําหรับ
สวนราชการในภูมิภาค
- โครงการประชุมชี้แจงซักซอมความ
เขาใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
ในชวงสิ้นปงบประมาณ
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผาน
ระบบ e-learning ของกรมบัญชีกลาง

ตัวชี้วัด

หนวยงานผูรับผิดชอบ

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมใน
ภาพรวม

สนง.คลังจังหวัด
สมุทรสาคร

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมใน
ภาพรวม

สนง.คลังจังหวัด
สมุทรสาคร

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมใน
ภาพรวม
รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมตอโครงการฝกอบรมใน
ภาพรวม
รอยละความพึงพอใจภาพรวมของ
โครงการ

สนง.คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
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กิจกรรม/โครงการ
- โครงการพัฒนาความรูผานระบบ
e-learning ของกรมบัญชีกลาง
- กิจกรรมการพัฒนาความรูดานการเงิน
การคลัง
- ขาราชการไมต่ํากวา 5 วัน ตอคน
ตอป
- ลูกจางประจําและพนักงานราชการ
ไมต่ํากวาวันตอคนตอป
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภ ายใน
หนวยงาน
- โครงการฝกอบรม หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน
- โครงการซอมแผนปองกันและระงับ
เหตุราย
- ฝกอบรมและพัฒนาขีดสมรรถนะที่
จําเปน

ตัวชี้วัด

หนวยงานผูรับผิดชอบ

รอยละความพึงพอใจภาพรวมของ
โครงการ
รอยละความพึงพอใจภาพรวมของ
โครงการ

สนง.คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.คลังจังหวัด
สมุทรสาคร

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน
บุคลากรในสังกัดสํานักงานสหกรณ
จังหวัดสมุทรสาครไดรับความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพไมนอยกวา
รอยละ 80
รอยละระดับความสําเร็จของการซักซอม
แผนปองกันและระงับเหตุราย
รอยละของบุคลากรของสวนราชการที่
ไดรับการฝกอบรมเสริมสรางความรูใน
การปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ

สนง.ขนสงจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.สหกรณจังหวัด
สมุทรสาคร
เรือนจําจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พลังงานจังหวัด
สมุทรสาคร

-8ยุทธศาสตร

กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบและ
ชองทาง

ตัวชี้วัด

ผลสําเร็จในการจัดสงเจาหนาที่เขารับ
การอบรมใหความรูเรื่องระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การประชุมประจําเดือนของสํานักงาน จํานวนผูเขารวมประชุมฯ ในแตละครั้ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
จังหวัดสมุทรสาคร
บุคลากรทั้งหมดของสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
สมุทรสาคร
- โครงการลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
รอยละจํานวนงานไดหมุนเวียนงานใน
หมุนเวียนงานในหนวยงาน
หนวยงาน
- ฝกอบรมและพัฒนาขีดสมรรถนะที่
รอยละของบุคลากรในหนวยงานไดเขา
จําเปน
รับการอบรมเสริมสรางความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่
- ฝกอบรมและพัฒนาขีดสมรรถนะที่
รอยละของบุคลากรของหนวยงานที่
จําเปน
ไดรับการฝกอบรมเสริมสรางความรูใน
การปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ
- การแลกเปลี่ยนองคความรูและ
จํานวนขาราชการในหนวยงาน ที่ได
ประสบการณของขาราชการในหนวยงาน แลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สนง.พลังงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสมุทรสาคร
สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร
สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร
สนง.สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.เกษตรและสหกรณ
จังหวัดสมุทรสาคร
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กิจกรรม/โครงการ
- โครงการอบรมพัฒนาความรู แกนนํา
อสม. เรื่องการเฝาระวังพัฒนาการเด็กดวย
คูมือ DSPM
- โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
การตรวจทางหองปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุขของหนวยบริการปฐมภูมิ
จังหวัดสมุทรสาคร
- โครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
ปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทยขั้น
พื้นฐาน
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
หมุนเวียนในหนวยงาน
- ฝกอบรมและพัฒนาขีดสมรรถนะที่
จําเปน
- หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะดาน
การเงิน การคลังภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ วิถีใหม...

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมและ
ปรับกระบวนทัศนนักสงเสริมการเกษตรมือ
อาชีพ

ตัวชี้วัด

หนวยงานผูรับผิดชอบ

จํานวนผูเขารวมโครงการอบรมพัฒนา สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ความรู แกนนํา อสม. เรื่องการเฝาระวัง สมุทรสาคร
พัฒนาการเด็กดวยคูมือ DSPM
จํานวนผูเขารับการอบรม
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร
จํานวนผูเขารับการอบรม

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร

รอยละของหนวยงานที่ไดจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
รอยละของบุคลากรของหนวยงานที่
ไดรับการฝกอบรมเสริมสรางความรูใน
การปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ

สนง.เกษตรจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.เกษตรจังหวัด
สมุทรสาคร
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กิจกรรม/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. 2.1 สรางจิตสํานึก
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
คานิยม วัฒนธรรมองคกร ราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ขาราชการเปนคนดี มี
คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อประโยชนสวนรวม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกขาราชการ
- กิจกรรมสงเสริมเชิดชูขาราชการที่ดี
- กิจกรรมสวดมนตปฏิบัติธรรมโดยการ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพอ
เทียน จิตตสุโภ
- กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทยการยก
มือไหวสวัสดี ทักทายกันยามเชา-ยามเย็น
- โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชนสุขของประชาชน
- โครงการฝกอบรมหลักสูตร คิดบวก คิด
สรางสรรค และทํางานอยางมีความสุข
- โครงการปรับสภาพแวดลอมสํานักงาน

ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากรเขารับการอบรม
จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมฯ
จํานวนครั้งของการจัดทํากิจกรรม
รอยละของจํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมฯ
รอยละของบุคลากรที่ภักดีตอองคกร
จํานวนบุคลากรที่เขารวมปรับปรุง

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.คุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.คุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.บังคับคดีจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.บังคับคดีจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร
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กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

- กิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับทราบการ
เศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ฝกอบรมเพื่อใหความรูและปลูกจิตสํานึก ผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ในดานคุธรรม จริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
- ปรับปรุงภูมิทัศนหรือจัดความเปน
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรใน
ระเบียบเรียบรอยสถานที่ทํางานของ
หนวยงาน
หนวยงาน
- อบรมการมีจิตบริการแกเจาหนาที่
รอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการ
- อบรมการทํางานเปนทีมแกเจาหนาที่

รอยละความพึงพอใจที่มีตอการ
ปฏิบัติงานรวมกัน

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สนง.ขนสงจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พลังงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร
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กลยุทธ
2.2 เสริมสรางให
บุคลากรของจังหวัดมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรม/โครงการ
- ปรับปรุงภูมิทัศนหรือจัดความเปน
ระเบียบเรียบรอยสถานที่ทํางานของสวน
ราชการ
- สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
การพัฒนาบุคลากรและสรางความผาสุก
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจตอการ
พัฒนาบุคคล
- เสริมสรางใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
อยางมีความสุข
- กิจกรรมทัศนศึกษาของคณะขาราชการ
และเจาหนาที่สํานักงาน
- โครงการสงเสริมขวัญและกําลังใจการ
ทํางานแกบุคลากร
- โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงตางๆ

ตัวชี้วัด

หนวยงานผูรับผิดชอบ

รอยละของจํานวนบุคลากรตัวอยางที่
สนง.เกษตรจังหวัด
ไดรับความพึงพอใจจากการปรับภูมิทัศน สมุทรสาคร
รอยละของจํานวนบุคลากรตัวอยางที่
ไดรับความพึงพอใจจากการพัฒนา
บุคลากรและปจจัยในการสรางความ
ผาสุก
จํานวนครั้งของการจัดทํา
จํานวนครั้งของการจัดทํา
ประชาชนไดรับความพึงพอใจดาน
บริการ
รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่ไดรับ
รางวัลดีเดน
จํานวนบุคลากรที่เขาสูตําแหนงตางๆ

สนง.สถิติจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.คุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.คุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาคร
ที่ทําการปกครองจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.บังคับคดีจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร
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กิจกรรม/โครงการ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การทําลายผลงานของบุคลากร
- กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
สํานักงานใหสะอาด สวยงาม และเปน
ระเบียบ
- โครงการฝกอบรม หลักสูตรการสงเสริม
การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาล
- โครงการอาหารสวัสดิการเจาหนาที่

- โครงการกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่

ตัวชี้วัด

หนวยงานผูรับผิดชอบ

รอยละของบุคลากรที่ไดเลื่อนระดับ

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร
บริเวณสํานักงานมีความสะอาด สวยงาม สนง.ขนสงจังหวัด
และเปนระเบียบ
สมุทรสาคร
บุคลากรในสังกัดของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดสมุทรสาคร มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล ไมนอยกวา
รอยละ 80
ระดับความสําเร็จในการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในเรือนจํา
ระดับความสําเร็จในการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในเรือนจํา
จังหวัดสมุทรสาคร

สนง.สหกรณจังหวัด
สมุทรสาคร

เรือนจําจังหวัด
สมุทรสาคร
เรือนจําจังหวัด
สมุทรสาคร
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กิจกรรม/โครงการ
- ปรับปรุงภูมิทัศนหรือจัดความเปน
ระเบียบเรียบรอยสถานที่ทํางานของ
สวนราชการ
- จัดทําแผนพัฒนาบุคคลประจําป

ตัวชี้วัด

ผลสําเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศนหรือ
จัดความเปนระเบียบเรียบรอยสถานที่
ทํางานของสวนราชการ
ผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาบุคคล
ประจําป
- จัดทํากิจกรรม 5 ส เพื่อความเปน
จํานวนครั้งที่ไดจัดกิจกรรมเพื่อปรับภูมิ
ระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางาน
ทัศนและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของสถานที่ทํางาน
- จัดกิจกรรมเสริมสําหรับขาราชการและ จํานวนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความ
เจาหนาที่เพื่อสรางความสามัคคีความ
สามัคคี ความพุกผันและสรางแรงจูงใจ
ผูกพันและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน
- มีการจัดสถานที่ทํางานใหเรียบรอยเปน ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
ระเบียบ และสวัสดิการใหแกขาราชการใน ในภาพรวม
หนวยงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สนง.พลังงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พลังงานจังหวัด
สมุทรสาคร
สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร
สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร
สนง.เกษตรและสหกรณ
จังหวัดสมุทรสาคร

