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การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดภูเก็ต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบาย

การดาเนินงาน

1.ให้ส่วนราชการ พิจารณาวางแผนอัตรากาลังสอด
รับกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร ตอบสนองตามความ
จาเป็น และความเหมาะสม คานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของราชการ

1.จังหวัดภูเก็ตได้ให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนข้อมูลด้านอัตรากาลังของ
หน่วยงานสาหรับประกอบการวางแผนอัตรากาลังให้หน่วยงานต้นสังกัด
ในการจั ด ท าแผนก าลั ง คนตามช่ ว งระยะเวลาที่ ก าหนดและทดแทน
ตาแหน่งที่ว่าง และสาหรับส่วนราชการที่มีอัตรากาลังมาก เช่น สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีแนวทางการดาเนินการตามระเบียบ และแนว
ปฏิบัติที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด เช่น การโอนย้ายออนไลน์ เป็นต้น
2.จัง หวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนข้อมูลบุคลากรให้แก่หน่วยงานบริหารงาน
บุ ค คลส่ ว นกลางในการจั ด ท าแผนสื บ ทอด ต าแหน่ ง ทางการบริ ห าร
(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการสูญเสี ย
บุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
2.ให้ ส่ ว นราชการ ด าเนิ น การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง 1.จังหวัดภูเก็ตได้มีการแต่งตั้งและโยกย้าย ข้าราชการที่อยู่ในอานาจของ
รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ด้วยความ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยย้ายข้ามสายงาน เพื่อให้เกิดประสบการณ์
เป็นธรรมไม่ เลือกปฏิบัติ ให้ โอกาสบุ คลากรทุกคน ในงานที่หลากหลาย และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถอย่าง
อย่างเท่าเทียมกัน
เหมาะสม และส่ ง เสริ มให้มี สอบแข่ง ขัน เพื่ อเปลี่ ยนสายงานให้ มีค วาม
เจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
2.จังหวัดภูเก็ต ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชพลเรือน
สามัญส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ด าเนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางที่ ก.พ. กาหนดการประเมิน
ปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม... ถึง 31 มีนาคม...) รอบที่ 2
(วันที่ 1 เมษายน ... ถึงวันที่ 31 มีนาคม ...) องค์ประกอบการประเมิน
ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ของงาน และสมรรถนะ กาหนดสัดส่วนคะแนนร้อยละ
ร้อยละ 70 และ 30 ตามล าดับ ตามหลัก เกณฑ์ก ารพิ จารณาเลื่อ น
เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ กฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการเลื่ อ น
เงินเดือน พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์และงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนตาม
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
และประกาศจั ง หวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 8
มกราคม พ.ศ.2553
3.จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อ
เลื่อนเงินเดือน และประเมินผลตอบแทนที่เป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
วงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่
19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
/3.ส่งเสริม…

-2นโยบาย

การดาเนินงาน

3.ส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการ ส่งเสริมให้
บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพตามประมวลจริย ธรรมข้าราชการพลเรือ น
และการรักษาวินัยของบุคลากรในส่วนราชการ โดย
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ อย่ า ง
เคร่งครัด

1) จังหวัดภูเก็ตได้ให้หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดภายในจังหวัด
ภูเก็ ต ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ส่ ง เสริ ม ให้
บุ ค ลากรยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ประมวล
จริย ธรรมข้ าราชการพลเรือ น และการรั กษาวินั ยของบุ คลากรในส่ว น
ราชการ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและ
จัดให้มชี ่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดประมวลจริยธรรม
2) จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และ
สานักงาน ป.ป.ท. เขต 8 ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและบุคลากร
ของจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องเช่นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกั บ
ประโยชน์ส่วนรวม การใช้รถส่วนกลาง เป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการและ
บุค ลากรของจัง หวั ด ภูเ ก็ ต ตระหนัก ถึ ง หน้า ที่ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
ทางราชการ
1) จัง หวัดภู เก็ต ได้ สนับ สนุน และส่ ง เสริม ให้บุ คลากรพั ฒนาตนเองใน
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-LEARNING)
ของสานักงาน ก.พ. และแหล่งความรู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากร และประสิทธิภาพของระบบราชการ และตรงตาม
ความต้องการของทิศ ทางการพั ฒนาระบบราชการ รวมถึ ง การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2) จัง หวัด ภูเ ก็ ต ได้ส นับ สนุน และส่ง เสริ มให้ บุค ลากรได้ รับ การอบรม
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่างๆที่
จั ด โดยส านั ก งาน ก.พ. หรื อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานทาง
วิชาการจัดขึ้น รวมทั้งการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของส่วน
ราชการ เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
3) จังหวัดภูเก็ตคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ เพื่อ
มอบประกาศนียบัตรยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น
จังหวัดภูเก็ตได้ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทางาน เพื่อ
สร้ า งเสริ มคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ในการท างานของข้ าราชการและบุ คลากร
จังหวัดภูเก็ต และส่งเสริมการจัดสวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการ เช่น การ
จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมส่ง เสริมการสุขภาพกาย กิจกรรมฝึก
สมาธิบาบัดความเครียด เป็นต้น

4.ส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการ ได้รับโอกาส
ในการพั ฒ นาทั ก ษะและความสามารถ อย่ า งเท่ า
เที ย มกั น ความก้ า วหน้ า ในสายงานอาชี พ จะ
พิจารณาถึง ความรู้ความสามารถตามคุณภาพและ
ผลสาเร็จของงานที่จะสะท้อนการเป็นคนเก่ง และ
พฤติกรรมที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้าใจ มีคุณธรรม
ยึดมั่นประโยชน์ของส่วนรวมจะสะท้อนการเป็นคนดี

5.ส่งเสริ มให้บุ คลากรของส่ วนราชการ มี คุณ ภาพ
ชี วิ ต ในการท างานที่ ดี มี สุ ข ภาวะที่ ดี มี สุ ข ภาพที่
แข็งแรง มีความสุขในการทางาน โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรมี ส่วนร่วมในการเสนอแนะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดภูเก็ต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
**********************************
1. การวางแผนอัตรากาลังสอดรับกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร ตอบสนองตามความจาเป็น และความเหมาะสม คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการ
โครงการ/กิจกรรม
การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุ
ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (สานักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต)

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ
-

11 มกราคม 2565

ผลการดาเนินการ

ภาพประกอบ

1. ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับบริบทของกรมส่งเสริม
การเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานต่างๆภายในสานักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต
2. ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ทราบแผนแนว
ทางการดาเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ 2565

-การประชุมการปฏิบัติราชการ
ของที่ทาการปกครองจังหวัด
ภูเก็ต ทุกเดือน (หน่วยงานที่
ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต)

-

เดือนละ 1 ครั้ง

ข้าราชการที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต มี
ความรู้ความเข้าใจและมีการร่วมแสดงความ
คิดเห็นในงานภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

-

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้ กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
(หน่วยงานสานักงานพลังงาน
จังหวัดภูเก็ต)

-

วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2565

บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานได้ รั บ ความรู้
เกี่ยวกับภารกิจ ความก้าวหน้าของแต่ละ
กลุ่มงาน ตลอดจนความก้าวหน้าของแต่
ละโครงการฯ ของส านั ก งานพลั ง งาน
จังหวัด

ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่
การเงินกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (หน่วยงาน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต)

-

16 พฤศจิกายน
2564

เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ มี
ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
และบทบาทหน้าที่ของตน ตลอดจน
สามารถขับเคลื่อนงานได้บรรลุเป้าหมาย

การอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของ
สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
(หน่วยงาน สานักงานสถิติ
จังหวัดภูเก็ต)

-

ปีงบประมาณ 2565

มีการอบรมชี้ แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
โครงการต่ า ง ๆ ของส านั ก งานให้ แ ก่
พนักงานสนามในวันประชุมประจาเดือน
และวั นอื่ น ๆ ตามนั ด หมาย โดยมี
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
สถิติจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการอบรมชี้แจงฯ

ณ ห้องประชุม
สานักงานพลังงาน
จังหวัดภูเก็ต

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

การพัฒนาพนักงานราชการ
เฉพาะกิจ (หน่วยงาน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ภูเก็ต)

- ไม่มี -

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ช่วงที่ 1 อบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2564
(E-learning) ของสานักงาน ก.พ. เว็บ
ไซด์หัวข้อหลักสูตรทั่วไป หมวดพัฒนา
ทั ก ษะ และ ให้ ส่ ง ผลก ารอ บร มให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบโดยตรง ช่ ว งที่ 2
อบรมออนไลน์ พบอาจารย์ผู้สอน ช่วงที่
3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ ด้าน
งานสารบรรณมาถ่ายทอดองค์ความรู้

การพัฒนาพนักงานราชการ
เฉพาะกิจช่วงที่ 2 (หน่วยงาน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ภูเก็ต)

- ไม่มี -

เมื่อวันที่ 28 มกราคม เ ชิ ญ วิ ท ย า ก ร ที่ เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ มี
2565
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนหนัง สือ
ราชการมาบรรยาย เพื่อ ให้ พนั กงาน
ราชการได้มีความสามารถในการเขีย น
หนังสือราชการ

ภาพประกอบ

2. การบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคัดเลือกอาสาสมัคร
แรงงานดีเด่น (หน่วยงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด
ภูเก็ต)

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ภาพประกอบ

-

ภายในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2565

1. จั ง หวั ดภู เก็ ตแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
พิ จารณาคั ดเลื อกอสาสมั ครแรงงานดี เด่ น
ระดั บจั งหวั ด ตามค าสั่ งจั งหวั ดภู เก็ ต ที่
60/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565

-

2. สานักงาแรงงานจัดประชุมชี้แจงผู้ ที่

ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก เ ป็ น
อาสาสมั ค รแรงงานดี เ ด่ น เมื่ อ วั น ที่ 9
พฤศจิ ก ายน 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม
สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต
3. คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
สมั ค รแรงงานดี เ ด่ น เมื่ อ วั น ที่ 26
มกราคม 2565 มีมติที่ประชุมพิจารณา
ให้ นายทวี ศั ก ดิ์ ศรอิ นทร์ อาสาสมั ค ร
แรงงานตาบลกะรน ได้รั บการคัดเลือก
เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมเลือกบุคคลต้นแบบ
"คนดีศรีคุมประพฤติ" พ.ศ.
2565 (หน่วยงาน สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

-

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ยกย่ อ งเชิ ด ชู ค นดี เป็ นแบบอย่ า งใน
2565 โดยการออกเสียง การปฏิบัติตน ซึ่งผลการโหวตเลือก ปรากฏ
โหวตผ่านระบบไลน์ ว่ า นายชั ยนะ สมเสร็ จ พนั กงานคุ ม
ประพฤติ ได้รับเลือก "คนดีศรีคุมประพฤติ"
พ.ศ.2565 ได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรเชิดชู
เกี ยรติ จากนายนุ กู ล สุ ขหิ้ น พนั กงาน
คุมประพฤติชานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคุ ม ประพฤติ
จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมทาแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (หน่วยงาน
สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต)

-

รอบที่ 1 ภายใน
สัปดาห์แรกของเดือน
เมษายน และรอบที่ 2
ภายในสัปดาห์แรกของ
เดือนตุลาคมของ
ปีงบประมาณนั้น

บุคลกรในสังกัด ได้ทาแบบประเมินการ
ปฏิบัติราชการ รายละเอียด และ
ระยะเวลา ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

ภาพประกอบ

-

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการและการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
พลเรือนสามัญและผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและ
การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจาส่วนราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคจังหวัด
ภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (หน่วยงาน
สานักงานจังหวัดภูเก็ต)

-

ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผลการดาเนินการ
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
พลเรือนสามัญและผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจาส่วนราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เพื่อการพิจารณา

ภาพประกอบ

3. ส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการ ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และการรักษาวินัยของบุคลากรในส่วนราชการ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้
การปฏิบัติงานคุมประพฤติตาม
แบบฟอร์มใหม่ และการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
กฏหมายยาเสพติดใหม่
(หน่วยงาน สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

-

การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การการ 7,700 บาท
ดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ส่วนภูมิภาค) (หน่วยงาน
สานั กงานพัฒนาชุมชนจังหวั ด
ภูเก็ต)

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

วันที่ 14 มกราคม สร้ า งการรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรในการ
2565 เวลา 15.30- ปฏิ บั ติ ง านตามแบบฟอร์ ม ใหม่ แ ละ
16.30 น.
ประมวลกฏหมายยาเสพติดใหม่ กรมคุม
ประพฤติ ณ ห้องประชุมสานักงานฯ

18 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ภู เ ก็ ต สามารถขั บ เคลื่ อ นโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม ต า ม ม า ต ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมให้ความรู้การน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริต (หน่วยงาน
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ภูเก็ต)

-

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายนุกูล สุขหิ้น พนักงานคุมประพฤติ
2565 เวลา 15.30- ชานาญการ รักษาราชการแทน
16.30 น.
ผู้อานวยการ สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดภูเก็ต ได้ถ่ายทอดความรู้ในการ
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตแก่บุคลากรสานักงานฯ ณ
ห้องประชุมสานักงานคุมประพฤติ

กิจกรรมให้ความรู้บุคลากร
หลักธรรมาภิบาลสาหรับการ
ปฏิบัติงาน (หน่วยงาน
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ภูเก็ต)

-

วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2565 เวลา 09.3010.30 น.

นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อานวยการ
สานักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้
ถ่ายทอดความรู้หลักธรรมาภิบาล
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
การบริการที่ดีแก่บุคลากร ณ ห้อง
ประชุมสานักงานฯ

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและ
การรักษาวินัย (หน่วยงาน
สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต)

-

ตลอดปีงบประมาณ

บุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรม
และได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่
ประจา

ภาพประกอบ

-

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ภาพประกอบ

การสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (หน่วยงาน สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต)

-

ตามระยะเวลาการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ
ละ 2 รอบ (รอบที่ 1
ระหว่าง1 ตค. 2564 –
31 มีนาคม 2565 รอบ
ที่ 2 ระหว่าง 1 เมย. –
30 กย. 2565)

บุคลากรได้จัดทาแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีคัดเลือกเพื่อเสนอ
ให้มีการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้สูงขึ้น หรือมี
โอกาสสอบหรือโอนในสายงานที่ชอบ

-

โครงการเสริ มคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมและความพอเพียง เช่น
เข้ าวั ดท าบุ ญ ใช้ วั สดุ ส านั กงาน
อย่ า ง คุ้ ม ค่ า ,ประหยั ด การใช้
พลังงาน น้า ,จัดทาสื่อเผยแพร่
ประชาสั มพั น ธ์ เสริ มสร้ าง
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ในรู ปแบบ
ออนไลน์ (หน่วยงาน สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

-

(1 ต.ค.64- 30 ก.ย.
2565)

มี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องภายในจังหวัดภูเก็ต เสริมสร้าง
สัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอกอื่นๆตามโอกาส เช่น
ปลูกป่าวันเฉลิมพระชนมพรรษา,การร่วม
กิจกรรมวันรพีและการร่วมรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น
(หน่วยงาน เรือนจาจังหวัดภูเก็ต)

20,000
บาท

เข้ าร่ วมพิ ธี เปิ ดการอบรมเครื อข่ ายเฝ้ า
ระวังและป้องกั นการทุจริต (ผ่ านระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting) โดยมีนางยุพา
ทวี วั ฒนะกิ จบวร ปลั ดกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
ทั้ งนี้ นายประสพ เรี ยงเงิ น รอง
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม
นางยุ ถิ กา อิ ศรางกู ร ณ อยุ ธยา รอง
ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ผู้ บ ริ ห าร
กระทรวงวั ฒนธรรม ข้ าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม (หน่วยงาน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

-

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ตลอดปีงบประมาณ

ส่งเสริมขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
สามัคคีระหว่างหน่วยงานในจังหวัด
ทาให้องค์กรเป็นที่รู้จักกับหน่วยงาน
ภายนอก

๒3 ก.พ. 2565

ข้าราชการ และ พนักงานราชการใน
สังกัดมีความตระหนักถึงการทุจริตและ
ได้รู้ถึงเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริต
ภายในประเทศ

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
หน่วยงานยึดมั่นในจริยธรรม
คุณธรรม (หน่วยงาน
สานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

-

1 ต.ค.2564 - 30
ก.ย. 2565

มีการกาชับบุคลากรในที่ประชุมสานักงาน
ฯ เป็นประจาทุกเดือน โดยกาชับให้
บุคลากรยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเต็มใจ
ให้บริการโดยปฏิบัติงานตามระเบียบของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมซื่อสัตย์ โปร่งใส ใจ
คุณธรรม (หน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ถลาง)

-

ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

มีการส่งเสริมความโปร่งใส (กิจกรรม
ประกาศ No Grift),ส่งเสริมป้องกันการ
ทุจริต ,ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

การประชุมคณะอนุกรรมการการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่1
และ ครั้งที่ 2 (หน่วยงาน
สานักงานจังหวัดภูเก็ต)

4,550
บาท

ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ร่วมไปถึงการ
ประเมินคุณและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
จังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการ
ทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
สานักงาน ปปท.เขต 8 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
(หน่วยงาน สานักงานจังหวัด
ภูเก็ต)

-

ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ
พนักงานราชการในสังกัดมีความตระหนัก
ถึงการทุจริตและได้รู้ถึงเครือข่ายการเฝ้า
ระวังการทุจริตภายในประเทศ

โครงการรักษามาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของจังหวัดภูเก็ต
(หน่วยงาน สานักงานจังหวัด
ภูเก็ต)

84,058
บาท

ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

ข้าราชการ และ พนักงานราชการใน
จังหวัดภูเก็ตมีความตระหนักถึงการรักษา
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อให้ได้อันดับ 1 ของประเทศ
ดังเดิม

ภาพประกอบ

4. ส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการ ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถ อย่างเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
จะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถตามคุณภาพและผลสาเร็จของงานที่จะสะท้อนการเป็นคนเก่ง และพฤติกรรมที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้าใจ
มีคุณธรรม ยึดมั่นประโยชน์ของส่วนรวมจะสะท้อนการเป็นคนดี
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมมาตรการการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(หน่วยงาน สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

-

โครงการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการช่วยเหลือบุคคลากร
เรือนจาจังหวัดภูเก็ต จานวน
108 คน (หน่วยงาน เรือนจา
จังหวัดภูเก็ต)

มีเงินทุน
หมุนเวียน
400,000
บาท

วันที่ 10 มกราคม
2565 เวลา 13.0013.30 น.
และวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2565 เวลา
15.30.16.30 น.

ตลอดปีงบประมาณ

ผลการดาเนินการ
เจ้าหน้าที่เข้ารับการฉีดวัคซีนตาม
มาตรการการป้องกันโรค และการฉีดพ่น
ทาความสะอาดฆ่าเชื้อภายในพื้นที่การ
ปฏิบัติงาน สานักงานฯ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ

ท าให้ ส มาชิ ก ในองค์ ก รกู้ เ งิ น ในอั ต รา
ดอกเบี้ยต่ า ไว้ใช้เ มื่อยามจ าเป็น เร่ ง เร็ ว
และกรณีฉุกเฉิน มีเงินใช้ไม่ขัดสน

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

การอบรมออนไลน์เพิ่มทักษะ
ความรู้ด้านวิชาการ และอื่น ๆ
(หน่วยงาน สานักงานสถิติ
จังหวัดภูเก็ต)

-

ปีงบประมาณ 2565

มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
สถิติจังหวัดภูเก็ตเข้ารับการอบรมออนไลน์
ด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ

โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
และพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานพิธี หลักสูตรเทคนิค
การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี
(หน่วยงาน สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

-

๒๒ - ๒๔ ก.พ. 2565 ข้าราชการ และ พนักงานราชการสังกัด
กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
กรุงเทพฯ กลุ่มอานวยการพิธีการศพที่
ได้รับพระราชทานที่ ๑-๑๕ และกลุ่มพิธี
การศพที่ได้รับพระราชทาน สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ๑๑๒ คน
เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก คุณจีรนันท์
เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าว โทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง ๗ เป็นวิทยากรในการ
บรรยาย

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
MOI KM Sharing Day ครั้งที่
1 ผ่านระบบ Zoom Meeting
(หน่วยงาน สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ไม่มี -

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2564

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอย่ า งไรให้ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึง การ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะได้ไ ม่
เกิดความเสียหาย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
MOI KM Sharing Day ครั้งที่
2 ผ่านระบบ Zoom Meeting
(หน่วยงาน สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ไม่มี -

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
2564
1. วิ ธี ก ารก าหนดขอบเขตงานจ้ า ง 2.
ตรวจรั บ พั ส ดุ อ ย่ า งไร ให้ ถู ก ต้ อ งและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ 3. การใช้ ร ะบบบริ ห าร
จัดการสินทรัพย์ของ สปอ. เพื่อให้เขาใจ
การตรวจรับพัสดุรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
MOI KM Sharing Day ครั้งที่
3 ผ่านระบบ Zoom Meeting
(หน่วยงาน สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ไม่มี -

เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2565

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
1. สวั ส ดิ ก ารและประโยชน์ เ กื้ อ กู ล ที่
ข้าราชการควรรู้ 2. เครื่องราชอิสริยภรณ์
และเครื่ อ งราชพนั ก งานราชการ 3.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน
ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ เพื่ อ แต่ ง ตั้ง ให้
ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
MOI KM Sharing Day ครั้งที่
4 ผ่านระบบ Zoom Meeting
(หน่วยงาน สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ไม่มี -

เมื่อวันที่ 21 มกราคม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
2565
การน าเข้ า ข้ อ มู ล ในระบบติ ด ตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ อย่างไรให้ถูกต้อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
MOI KM Sharing Day ครั้งที่
5 ผ่านระบบ Zoom Meeting
(หน่วยงาน สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

- ไม่มี -

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
2565
งบทดลองคืออะไร ตรวจสอบอย่างไรให้
ถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจในงบทดลอง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
MOI KM Sharing Day ครั้งที่
6 ผ่านระบบ Zoom Meeting
(หน่วยงาน สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต)

ไม่มี -

เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2565

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
รอบรู้ เ รื่ อ ง พ.ร.บ. วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ.
2535 เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจใน พ.ร.บ. วั ต ถุ
อันตราย พ.ศ. 2535

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมการประชุม KM
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ
ตลอดจนถ่ายทอด
ประสบการณ์การทางานปัญหา
อุปสรรคและวิธีการแก้ไข
ปัญหาเพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน (หน่วยงาน
สานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

-

1 ต.ค.2564 - 30
ก.ย. 2565

มีการจัดกิจกรรมการประชุม KM
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข่าวสารกฎหมาย และ
ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนถ่ายทอด
ประสบการณ์การทางาน ปัญหาอุปสรรค
และวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ในการประชุมประจาเดือนของสานักงานฯ
เดือนละ 1 ครั้ง

การประชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ การ
บริการภาครัฐและการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม จังหวัด
ภูเก็ต ประจาปี พ.ศ.2565
(หน่วยงาน สานักงานจังหวัด
ภูเก็ต)

-

ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสมัครรางวัลเลิศรัฐใน
สาขาต่างๆ

ภาพประกอบ

5. ส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการ มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขในการทางาน โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรม เดิน – วิ่ง Run For
Unity วิ่งรวมใจไทยเป็น1
(หน่วยงาน สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต)

-

1 วัน

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม
เดิน – วิ่ง Run For Unity วิ่งรวมใจไทยเป็น 1 โดยมีนาย
พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม
กิจกรรมฯ และเก็บขยะบริเวณเขื่อนปลายแหลมสะพานหิน
วันที:่ 04 ธันวาคม 2564 สถานที่ ปลายแหลมสะพานหิน
(ริมทะเล) เทศบาลนครภูเก็ต

การประชุมเตรียมส่งนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14
ประจาปี 2565 “ทุ้งฟ้า
เกมส์” ณ จังหวัดกระบี่
(หน่วยงาน สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต)

-

1 วัน

ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายจรูญ แก้ว
มุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายธนวัฒน์
เอี ยดชู นั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผน นายกฤษฎา
โออิน นักพัฒนาการกีฬาและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจา
อาเภอ ทั้ง 3 อาเภอ พร้อมด้วยผู้แทนจาก อบจ.ภูเก็ต
และชมรมเครื อ ข่ ายประชุ มเตรี ยมส่ ง นั ก กี ฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศ
ไทย ครั้ งที่ 14 ประจ าปี 2565 “ทุ้ งฟ้ าเกมส์ ” ณ
จังหวัดกระบี่

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจาปี
ของชาติ พ.ศ.2564
(หน่วยงาน สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต)

-

1 วัน

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต โดย
นางสาวฉันทนา ศิวกุล และคณะบุคคลากร เข้าร่วม
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจาปี ของชาติ พ.ศ.2564
โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว เป็นประธาน บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ด้านถนนเจ้า
ฟ้า-สวนหลวง ตามแนวเส้นทางจักรยานขุม
น้าประปา ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

กิจกรรมสร้างจิตสานึกรักษา
แหล่งท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน่วยงาน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต)

-

1 วัน

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต โดย
นายปาฐกรณ์ แก้วมรกต นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ นางสาวสุภาพร คิดดี เจ้าหน้าที่
สถิติ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมสร้าง
จิตสานึกรักษาแหล่งท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๕ ร่วมกับหอการค้าแห่งประเทศไทย ในวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่
พ.ศ.2565 (หน่วยงาน
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ภูเก็ต)

-

วันที่ 29 ธันวาคม กิจกรรมทานข้าวมื้อเที่ยงด้วยกัน
2564 เวลา 12.00- จับรางวัลแจกบุคลากรสานักงาน ณ ห้อง
13.00 น.
ประชุมสานักงานฯ

กิจกรรมสานสัมพันธ์วันตรุษจีน
พ.ศ.2565 (หน่วยงาน
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ภูเก็ต)

-

วันที่ 29 มกราคม
2565 เวลา 09.0010.00 น.

กิจกรรมทานข้าวมื้อเที่ยงด้วยกัน

กิ จ ก ร ร ม ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ใส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อม สานักงานพลังงาน
จั ง หวั ดภู เ ก็ ต ( หน่ ว ย งา น
ส านั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด
ภูเก็ต)

-

วันที่ 25 มกราคม
2565

บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะ
โลกร้ อ นและเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความ
สามัคคีกันในหมู่คณะ และรู้จักการทางาน
เป็นทีม

ณ หน้าเสาธง
สานักงานพลังงาน
จังหวัดภูเก็ต

จับรางวัลแจกบุคลากรสานักงาน ณ ห้อง
ประชุมสานักงานฯ

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมทาประโยชน์เพื่อสังคม
(CSR) ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน (หน่วยงาน
สานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต)

-

ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 มีบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วม
ของทุกเดือน (ตั้งแต่ กิจกรรมทาประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)
ก.พ.- ก.ย. 2565) โดยร่วมกันเก็บขยะ ณ บริเวณปลาย
แหลมสะพานหิน

โครงการออกกาลังกายวันพุธ
ของบุคคลากร (เรือนจา
จังหวัดภูเก็ต)

20,000
บาท

ตลอดปีงบประมาณ

โครงการจัดสวัสดิการแจกเสื้อ
คลุมแขนสั้นสีดา (เสื้อกัก)
สาหรับบุคคลากรเรือนจา
จังหวัดภูเก็ต (หน่วยงาน
เรือนจาจังหวัดภูเก็ต)

61,800
บาท

เดือนกุมภาพันธ์-เดือน ท าให้ ส มาชิ ก ในองค์ ก รมี ข วั ญ ก าลั ง ใจ
มีนาคม 2565
ความรักความผูกพันและความสามัคคีใน
องค์กรเพิ่มมากขึ้น

ทาให้สมาชิกในองค์กรมีสุขภาพแข็งแรง
ลดความตึงเครียดจากการปฏิบัติหน้าที่
และส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

โครงการให้เจ้าหน้าที่ร่วม
งบ
(1 ต.ค.64- 30 ก.ย.
กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ดาเนินงาน 2565)
อื่นๆตามโอกาส เช่น งานรัฐพิธี
สาคัญ ,ปลูกป่าวันเฉลิมพระ
เกียรติ, งานจิตอาสา เป็นต้น
(หน่วยงาน สานักงานยุติธรรม
จังหวัดภูเก็ต)

มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปลูกฝัง
ความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และการอุทศตนเองเพื่อสังคม

การจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์
ในช่วงเทศกาล/วาระโอกาส
ต่างๆ (หน่วยงาน สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต)

-

(1 ต.ค.64- 30 ก.ย.
2565)

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความ
รักและสามัคคี การอยู่ร่วมกันด้วยความมี
น้าใจ เห็นอกเห็นใจกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

บุคลากรสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันออกกาลัง
กายหลังเลิกงาน (หน่วยงาน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ภูเก็ต)

-

ต.ค. ๒๕64-ก.ย.
๒๕65

เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและสร้างสุขภาพ
ที่แข็งแรง

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดพระ
พุทธบาทเกาะแก้ว ต.ราไวย์ อ.
เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด
ชมหาราช บรมนาถบพิตร
(หน่วยงาน สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)

-

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
มีใจรักและดารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณี (หน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ถลาง)

-

ใ น ช่ ว ง วั น ที่ 6 -1 4 ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
ตุลาคม 2564
มีใจรักและดารงไว้ซึ่งประเพณีและ
วัฒนธรรมของจังหวัด

ภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี
(หน่วยงาน สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอถลาง)

-

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
2564
มีใจรักในสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมจิตอาสา ทาความดี
ด้วยหัวใจ (หน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ถลาง)

-

ธันวาคม 2564

กิจกรรมกีฬาสร้างสุขภาพ
สามัคคี (หน่วยงาน สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอถลาง)

-

ประจ าปี ง บประมาณ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ ผ่อนคลาย
พ.ศ. 2565
กล้ามเนื้อและสร้างสุขภาพที่แข็งแรง

สิ่งแวดล้อมสถานที่ทางาน
สร้างสุข (หน่วยงาน สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอถลาง)

-

ประจ าปี ง บประมาณ ทาให้บุคลากรในสัง กัดได้ใช้ประโยชน์ใน
พ.ศ. 2565
สถานที่ทางานในการบรรเทาความเครียด

บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่ วมในการ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น และเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเกิ ด
ความสามัคคีกันในหมู่คณะ

ภาพประกอบ

