รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ
ที่
1.

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดาเนินงาน
1. การวางแผนกาลังคน
2. การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน
3. การส่ งเสริมจริ ยธรรม
และรักษาวินัย
4. การสรรหาคนดีคนเก่ง
5. การพัฒนาบุคลากร
6 . ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
7. การพั ฒนาคุ ณ ภาพ
ชีวิต

โครงการ/กิจกรรม
การปฐมนิเทศพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ ของ
ส า นั ก ง า น ป ลั ด
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ในวันที่ 12
ตุ ล า ค ม 2 5 6 4
ผ่านโปรแกรม Zoom
Cloud
Online
Meetings

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

เพื่อเป็นแนวทางในการ
ร้อยละของพนักงาน
จัดสรรกรอบอัตรากาลัง ราชการเฉพาะกิจ ที่ได้รับ
และกลไกการบริ ห าร
การพัฒนาเทียบกับ
จัดการพนักงานราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ
เฉพาะกิจ
ทั้งหมดของหน่วยงาน

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

-มอบนโยบายการปฏิบัติร าชการของพนักงาน
ร า ช ก า ร เ ฉ พ า ะ กิ จ ภ า ย ใ ต้ ส า นั ก ง า น
ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า หั ว ข้ อ
ดังนี้
-แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
-แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และ
การพัสดุ
-ระเบีย บ หลัก เกณฑ์แ ละข้อปฏิบั ติที่เ กี่ย วกั บ
พนักงานราชการเฉพาะกิจ
-กล่าวต้อนรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ และให้
คาแนะนาในการปฏิบัติง านของส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

พนั กงานราชการ
เฉพาะกิ จ ได้ ทราบ
ถึ ง ระเบี ยบ หลั ก
เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ ข้ อ
ปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
และสามารถน าไป
ปฏิ บั ติ ไ ด้ อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และ
สามารถพั ฒนาใน
สายอาชี พได้ ใน
อนาคต

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ภูเก็ต

ลาดับ
ที่
2.

3.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
การ ปร ะ เมิ น ผลก าร -ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
ปฏิบัติงาน
กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
การสรรหาคนดีคนเก่ง
-การคัดเลือกบุคคลดีเด่น
ประจาปี 2564

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

-เพื่ อเป็นขวั ญกาลังใจใน -ความเป็นธรรม
การปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรมีความพึง
พอใจ
-เพื่ อยกย่อง เชิ ดชู เกี ยรติ -บุคลากรมี คุณธรรม
และสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ มีคุณสมบัติและผลงาน
ให้แก่บุคลากร
ดีเด่น
-การพัฒนาข้าราชการที่ -เพื่ อ พั ฒ น าบุ คลาก ร -การประเมินผล 3
อยู่ ระหว่ างการทดลอง ใหม่ ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ เดือน และ 6 เดือน
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ราชการ

-บุคลากรทุกคนมีโอกาสอย่างเท่า -มีการประเมินการปฏิบัติ ส า นั ก ง า น
เทียมกัน
หน้าที่ทุก 6 เดือน
เกษตรจัง หวัด
ภูเก็ต
-พิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
-ผู้ที่ ได้ รั บการคั ดเลื อกมี สานักงาน
คัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน
ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ เกษตรจัง หวัด
ดีเด่น ประจาปี 2564
หน้าที่
ภูเก็ต
-บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจ -บุ คลากรใหม่ มี ความรู้ สานักงาน
ในงานที่ปฏิบัติมากขึ้น
ความเข้ าใจในงานที่ เกษตรจัง หวัด
ปฏิบัติมากขึ้น
ภูเก็ต

- การปรับปรุงซ่อมแซม -เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ -บุคลากรมีคุณภาพ
บ้านพักเจ้าหน้าที่
ภาพชีวิตของบุคลากร
ชีวติ ที่ดี

-บ้านพักปลอดภัย และน่าอยู่
ยิ่งขึ้น

4.

การพัฒนาบุคลากร

5.

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

6.

1. การพัฒนาบุคลากร
1. กิ จ กรรมพั ฒ นา
2. การสร้ า งความก้ า ว ความรูเ้ รื่องการประกัน
หน้าในสายอาชีพ
ตั วผู้ เข้ ารั บการตรวจ
พิ สู จ น์ แ ก่ บุ ค ลากร
สานักงานคุมประพฤติ

- ถ่ายทอดและเพิ่มพูน
ความรู้เรื่องการประกัน
ตัวผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบถูกต้อง แม่นยา

-บุ คลากรมี ส่ วนร่ วมใน สานักงาน
กิจกรรม
เกษตรจัง หวัด
ภูเก็ต
1. บุคลากรเข้าร่วมไม่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ใน บุคลากรมีผลการ
สานักงานคุม
น้อยกว่าร้อยละ 80 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดย ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ไม่ ประพฤติ
2. การปฏิบัติงานที่
มีบุคลากรสานักงานฯเข้าร่วม
มีปัญหาใด
จังหวัดภูเก็ต
ถูกต้อง
ทั้งสิ้น 16 คน คิดเป็นร้อยละ
84.21

ลาดับ
ที่
7.

8.

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดาเนินงาน
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

1. กิจกรรมเสริมสร้าง
ภูมิ คุ้มกั น โรคติ ดเชื้ อ
ไวรั สโคโรนา(COVID19)

ส่ ง เ สริ มใ ห้ บุ คล าก ร
ส านั กงานได้ รั บการฉี ด
วั คซี นป้ องกั นโรคติ ดเชื้ อ
ไวรั สโคโรนา(COVID-19)
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย
บุคลากร สร้างขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

1. จานวนบุคลากรที่
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา(COVID-19)

บุคลากรสานักงานได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา(COVID-19) เข็มที่ 1-3
ครบทุกคนจานวน 22 คน

สร้างเสริมสุขภาพที่ดี สานักงานคุม
ให้กับบุคลากร สร้าง ประพฤติ
ขวัญและกาลังใจใน
จังหวัดภูเก็ต
การปฏิบัติงาน สร้าง
ความเชื่อมั่นให้องค์กร
และผู้มาติดต่อราชการ

การส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม 1.1 โครงการเสริมสร้าง
และรักษาวินัย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ป้ องกั นการทุ จริ ต
ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ
ประจ าปี งบประมาณ
2564
1.2 ประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงาน
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้

เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรยึ ด ถื อ
เป็ น หลั ก การ แนวทาง
ปฏิบัติและเป็นเครื่องมือ
กากับความประพฤติของ
บุคลากร

บุคลากรยึดมั่นในหลัก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติราชการ

1.1 โครงการเสริ มสร้ างคุ ณธรรม
จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ประจาปีงบประมาณ 2564
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดย
มี ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ ของ
ส านั กงานพลั งงานจั งหวั ดภู เก็ ต
ภายใต้แนวคิดต่อต้าน การทุจริตตาม
แนวทางหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง ณ ห้ องประชุ มส านั กงาน
พลังงานจังหวัดภูเก็ต
1.2 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
ส านั กงานพลั งงานจั งหวั ดภู เก็ ต
รั บ ทราบเจตจ านงสุ จริ ต ในการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

การยึดมั่นในหลัก
สานักงาน
จริยธรรมจรรยา
พลังงาน
วิชาชีพขององค์กรและ จังหวัดภูเก็ต
สร้างความโปร่งใส
ให้กับหน่วยงาน

ลาดับ
ที่
9.

10.

11.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
แผนการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เพื่ อ ให้ เ จ้ าหน้ า ที่
ให้ กั บ บุ ค ลากรภายใน ทุกคน สามารถน า
หน่วยงาน
ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ และเกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพแก่
หน่วยงาน

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ระดั บความส าเร็ จของ
การปฏิ บั ติ ง าน ความ
ผิ ด พ ล า ด ล ด ล ง
กระบวนการทางานครบ
ทุ กขึ้ นตอน ไม่ มี ข้ อ
ร้องเรียนด้านพฤติกรรม
และการทางาน

บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิ จ ของส านั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด
สถานการณ์พลัง งาน แผนพัฒนากาลัง การ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018)
เมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ณ ห้ อ ง
ประชุมสานักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

สานักงาน
พลังงานจังหวัด
ภูเก็ต

เพื่อให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการ
สร้างสภาพแวด
ล้อมการทางาน
และเป็นการสร้าง
บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมใน
สานักงานให้ดีขึ้น
การวางแผนกาลังคน มีการเสนอขออัตรากาลัง เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ มีการบริ หารอั ตราก าลั ง กรมการพั ฒนาชุ มชนจั ดสรรอั ตราก าลั ง ให้
เพิ่ ม เ ติ ม ส า ห รั บ ก า ร เพียงพอในการ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานอย่างเพียงพอสาหรับการขับเคลื่อน
ปฏิบัติงานในพื้นที่
ขับเคลื่อนภารกิจ
ภารกิจ
ของหน่วยงาน

สานักงาน
พลังงานจังหวัด
ภูเก็ต

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ กิจกรรม 5 ส.
ชีวิต
“Big Cleaning day”

คว รส่ ง เสริ ม ให้
บุ ค ล า ก ร ทุ ก
ตาแหน่งได้รับการ
อ บ ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ศั ก ยภาพในการ
ปฏิบั ติง าน ท าให้
บุคลากรได้ศึกษา
เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
ลั ก ษ ณ ะ ง า น ที่
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น
บุคลากรเกิดแรงจูงใจใน กิจกรม 5 ส. “Big Cleaning day”
บุคลากรได้มีส่วน
การปฏิบัติงาน
ภายในและภายนอกส านั กงาน เมื่ อวั นที่ 21 ร่วมในการ
พฤษภาคม 2564 โดยร่ วมกั นด าเนิ นการ ปรับปรุง
กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning day”ในพื้นที่ สานักงานและ
บริเวณภายในและภายนอกสานักงาน
บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมใน
สานักงานที่ดีขึ้น

หน่วยงานสามารถ สานักงาน
ขับเคลื่อนงานได้ พัฒนาชุมชน
อย่างมี
จังหวัดภูเก็ต
ประสิทธิภาพ

ลาดับ
ที่
12.

13.

14.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
การประเมิ น ผลการ การประชุ ม คณะท างาน
ปฏิบัติงาน
พิ จารณาจั ดท าข้ อตกลง
การปฏิ บั ติ ร าชการและ
ผลการประเมิ น ผลการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
ข้าราชการสังกัดกรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชน จั ง หวั ด
ภูเก็ต
การส่งเสริมจริยธรรม เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
และรักษาวินัย
ประชาสั มพั นธ์ ประมวล
จริ ยธรรมข้ าราชการพล
เรือนให้บุคลากรในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติ
การสรรหาคนดี ค น การคั ดเลื อ กข้ า ราชการ
เก่ง
ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า แ ล ะ
พนั ก งานราชการดี เ ด่ น
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ประจาปี พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

บุคลากรมีความพึงพอใจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
ในผลการประเมิน

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

ประชุ มคณะท า สานักงาน
งานฯ เป็นประจาทุก พัฒนาชุมชน
6 เดือน
จังหวัดภูเก็ต

เพื่อให้ข้าราชการมี บุคลากรในสังกัดรับรู้และ บุ คลากรในสั งกั ดยึ ดถื อปฏิ บั ติ ตามประมวล ไม่ มี บุ คลากรใน สานักงาน
หลักเกณฑ์ยึดถือ เข้ าใจเกี่ ยวกั บประมวล จริยธรรมข้าราชการอย่างเคร่งครัด
สั ง กั ดกระท าผิ ด พัฒนาชุมชน
ในการปฏิบัติงาน จริยธรรมข้าราชการ
วินัย
จังหวัดภูเก็ต
เพื่อเชิดชูเกียรติและ บุ คลากรปฏิ บั ติ งานโดย มี การประชุ มพิ จารณาคั ดเลื อกบุ คลากรที่ มี
สร้างขวัญกาลังใจใน ยึ ด มั่ น ใ น คุ ณ ธ ร ร ม เหมาะสมตามหลั กเกณฑ์ เพื่ อเสนอชื่ อเป็ น
การปฏิ บั ติ งาน จริยธรรม
ตัวแทนของหน่วยงาน
ให้ แ ก่ บุ ค ลากรที่
มีความประพฤติอยู่
ในจรรยา ระเบี ยบ
วิ นั ย และปฏิ บั ติ
ราชการอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์

ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร สานักงาน
คัดเลือกเป็นตัวแทน พัฒนาชุมชน
ของหน่ ว ยงาน มี จังหวัดภูเก็ต
ขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ลาดับ
ที่
15.

16.

17.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากร โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ข้ าราชการที่ อยู่ ระหว่ าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หลักสูตรพัฒนา
กรก่อนประจาการ

วัตถุประสงค์

เพื่ อให้ข้ าราชการที่
บรรจุ ใหม่ มี ความรู้
และทั กษะในการ
ปฏิ บั ติ งานพั ฒนา
ชุมชน และสามารถ
น าองค์ ความรู้ ที่
ได้มาประยุกต์ ใช้ใน
การขั บเคลื่ อนงาน
พัฒนาชุมชน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ มี ก ารของบประมาณใน เพื่ อให้ บุ คลากรใน
ชีวิต
การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม สั งกั ดมี คุ ณภาพ
บ้านพักข้าราชการ
ชีวิตที่ดี
การประเมิ น ผลการ บุ ค ลากรทุ ก คนท าแบบ
ปฏิบัติงาน
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน
ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ
ระยะเวลา ตามประกาศ
หลักเกณฑ์
ที่กาหนด

- เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจใน
การใช้ ชี วิ ตและใน
การปฏิบัติงาน
- เพื่ อเป็ นการ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พั ฒ น า ก า ร
ปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากร

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
สามารถนาความรู้ ที่ได้มา ถ่ายทอดและขับเคลื่อนงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ปร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใน ก า ร
ขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นา
ชุ ม ช น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

บุ คลากรมี ความ สานักงาน
กระตือรือร้นในการ พัฒนาชุมชน
เ รี ย น รู้ สิ่ ง ใ ห ม่ จังหวัดภูเก็ต
รอบตัว

บุ คลากร ในสั งกั ดมี อยู่ ระหว่ างรอกรมการพั ฒนาชุ มชนพิ จารณา อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ
คุณภาพชีวิตที่ดี
จัดสรรงบประมาณ
กรมการพั ฒนา
ชุ มชนพิ จารณา
จัดสรรงบประมาณ
- ผลการประเมิ น การ - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร - ควรจั ดท าแบบ
ปฏิ บั ติ ง านเป็ นไปตาม ในครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – ประเมิ นให้ เป็ นไป
ประกาศหลั ก เกณฑ์ ที่ 31 มีนาคม2565
ตามหลั กเกณฑ์ ที่
กาหนด
และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – กาหนด
30 กันยายน 2565

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต

ลาดับ
ที่
18.

19.

20.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
แผนการดาเนินงาน
การส่งเสริมจริยธรรม กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
และรักษาวินัย
จริยธรรม ให้บุคลากร
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ ห้
บุคลากร ได้นาหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
ไปพั ฒนาคุ ณภาพ
ชีวิตและการทางาน
อย่างดีงาม
การสร้ า งความก้ า ว ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น เพื่ อส่ ง เสริ มและ
หน้าในสายอาชีพ
คั ด เลื อก เพื่ อ เลื่ อนและ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
แต่งตั้งให้สูงขึ้น
บุ ค ล า ก ร มี
ความก้ าวหน้ าใน
อาชีพ
- การพัฒนาบุคลากร โครงการทบทวนความรู้
- การสร้างความก้าว และเพิ่มความชานาญ
หน้าในสายอาชีพ
งานการปฏิบัติงานพิธีฯ
หลักสูตรทบทวนความรู้
และทักษะการ
ปฏิบัติงานพิธีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานพิธี

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมกรอก จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและ ค ว ร จั ด หั ว ข้ อ
แบบสอบถามก่ อนและ จริยธรรม
กิ จกรรมให้ ตรงกั บ
หลังร่วมกิจกรรม
ความต้ องการของ
บุคลากร

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต

บุ คล าก ร ไ ด้ รั บก า ร
ประเมินผลงานและได้รับ
การแต่ งตั้ งให้ ด ารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ทบทวนความรู้
ผู้เข้ารับการอบรม
และเพิ่มความ
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ชานาญงานการ ได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงานพิธีการ
ศพที่ได้รับ
พระราชทาน

ผลการดาเนินการ

- ดาเนินการประเมินผลงาน คัดเลือก เพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งให้สูงขึ้น
- บุ คลากรมี โอกาสโอนหรื อสอบในสายงานที่
ต้องการ

ควรมี การตรวจสอบ
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
บุ คลากรผู้ เข้ ารั บ
การประเมิ นให้
เป็ นไปตามประกาศ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่
กาหนด
ผู้เข้ารับการอบรม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตส่ง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
มีความเข้าใจและ
จานวน ๑๒ คนเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1
มั่นใจในการ
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2564และรุ่นที่ ๒
ปฏิบัติหน้าที่มาก
วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม
ยิ่งขึ้น
บ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา ตาบลบ่อแสน
อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต

ลาดับ
ที่
21.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
การวางแผนกาลังคน ข้อมูลอัตรากาลังของสานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต รายละเอียด
ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง
1. ข้าราชการ จานวน 6 คน
- ปฏิบัติงานจริง จานวน 4 คน
- ช่วยราชการ ณ สยจ. สงขลา จานวน 1
คน
- ตาแหน่งว่าง 1 คน
2. พรก. (สป.ยธ.) จานวน 2 คน
3. พรก. (กรมคุ้มครองสิทธิฯ) จานวน 1
คน
4. พรก. (กองทุนยุติธรรม) จานวน 1 คน
5. พรก. (เฉพาะกิจ จานวน 4 คน
6. ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 5 คน
7. พนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน 4
คน
รวมทั้งสิ้น 23 คน
หมายเหตุ : มีการแจ้งความประสงค์
ขอรับจัดสรร พนักงานราชการ/ลูกจ้าง
ชั่วคราว ตาแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ,นักวิเคราะห์นโยบาย,นัก
ประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

มีการวางแผน
บริหารอัตรากาลังที่มีอยู่ให้
อัตรากาลังเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถปฏิบัติงาน
ได้สอดคล้องกับ
ภารกิจงานที่
รับผิดชอบให้ บรรลุ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และพันธกิจของส่วน
ราชการ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

มีการประชุมสานักงานเพื่อร่วมกัน
วางแผน เพื่อมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ
แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายเป็นรายบุคคล

อยู่ระหว่างรอการ
พิจารณาจัดสรร
ตาแหน่งจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
(สป.ยธ.)

สานักงานยุติธรรม
จังหวัดภูเก็ต

ลาดับ
ที่
22.

23.

24.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
การประเมินผลการ
มีการประชุมของหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อ
ปฏิบัติงาน
จั ด ท าค ารองการปฏิ บั ติ ง านและ
มอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย
การส่งเสริมจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และรักษาวินัย

การสรรหาคนดีคน
เก่ง

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจา
สานักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
ประจาปี พ.ศ.2564

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

เกิดความเป็น
ธรรมในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ส่ งเสริ มความรู้ ให้
บุ คลากรด้ านวิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรมที่
บั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ น
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
เกิ ดความรั กและ
สามั คคี ส่ งเสริ ม
คุ ณธรรม จริ ยธรรม
สร้ าง จิ ตส านึ ก
ค่ านิ ยม เรื่ องความ
ซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อยกย่อง คนดี คน
เก่ง ให้เกิดความภาค
ภูมิใจในการปฏิบัติ
งาน เป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
และเป็นแบบอย่างที่
ดีให้แก่บุคลากรอื่น

ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
เชื่อมั่นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ผู้บังคับบัญชา
ไม่มีการร้องเรียนการ
ปฏิบัติหน้าที่จากผู้มีส่วน
ได้เสีย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับคา
รับรองการปฏิบัติงานและ
ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมที่บัญญัติไว้เป็น
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เกิด
ความรักสามัคคี ปลูกฝังจิตสึก
ค่านิยม เรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต

มีการประเมินผล สานักงาน
การปฏิบัติงาน ยุตธิ รรมจังหวัด
ทุกรอบ 6 เดือน ภูเก็ต

บุคลากรมีความมุ่งมั่น
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

พิจารณาจากผลงานที่เป็นที่
ประจักษ์ และความคิดเห็น
ของบุคลากรโดยรวม

ผู้ที่ได้รับการ
สานักงาน
คัดเลือกเกิดขวัญ ยุตธิ รรมจังหวัด
และกาลังใจใน ภูเก็ต
การปฏิบัติงาน
ให้แก่ส่วน
ราชการนได้ดี

ไม่มีบุคลากร
กระทาผิด
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ

สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด
ภูเก็ต

ลาดับ
ที่
25.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลการดาเนินการ
แผนการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการ บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ
ออนไลน์ MOJ e-learning ,OCSC ในการปฏิบัติงาน ทดสอบก่อนอบรมและ
ความรู้ความสามารถในการ
e-learning สานักงาน กพ.
ให้แก่บุคลากร
หลังการอบรมทั้งหมด
ปฏิบัติงาน

26.

การสร้างความก้าว
หน้าในสายอาชีพ

การพัฒนาข้าราชการระดับหัวหน้า
งาน ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

27.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

การสร้างสมดุลชีวิต (Work Life
Balance)

เพื่อให้ข้าราชการ
ระดับหัวหน้างาน
นาองค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้ารับการ
อบรมมาถ่ายทอด
ให้บุคลากรอื่นใน
สังกัด
สร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิต
ครอบครัวและ
การทางาน
(Work Life
Balance)

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

บุคลากรมีผลการ สานักงาน
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ยุตธิ รรมจังหวัด
มีความรู้ที่
ภูเก็ต
หลากหลาย

เพิ่มพูนทักษะ ความ
เชี่ยวชาญในสายงานที่
รับผิดชอบให้แก่
ข้าราชการระดับหัวหน้า
งาน

ผู้เจ้ารับการอบรมมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจ ในการพัฒนา
ตนเองให้เติบโดในสายอาชีพ

เป็นแบบอย่างที่ดี สานักงาน
ให้แก่บุคลากรใน ยุตธิ รรมจังหวัด
สังกัด
ภูเก็ต

บุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีและมี
ความสุขในการทางาน มี
เวลาให้กับตนเองและ
ครอบครัว

จัดกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกัน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

บุคลากรได้ร่วม สานักงาน
แลกเปลี่ยน
ยุตธิ รรมจังหวัด
พูดคุยอย่างเป็น ภูเก็ต
กันเอง มีความ
ผ่อนคลายความ
ตึงเครียดจากการ
ปฏิบัติงาน เกิด
ความรัก ความ
สามัคคีเป็นน้า
หนึ่งใจเดียวกัน

ลาดับ
ที่
28.

29.

30.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
การวางแผนกาลังคน -การขออัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไปกรม
ราชทัณฑ์ จานวน 190
คน ตามกรอบอัตรา
(ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่79
คน,พนักงานราชการ
24 คน รวม จานวน
103 คน ) เนื่องจากการ
ย้ายมาอยู่เรือนจาแห่ง
ใหม่ที่มีพื้นที่กว้างขึ้น
และการควบคุมเป็นแดน
รวม 9 แดน
การประเมินผลการ -การประชุมคณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน
บริ หารงานบุ คคลเพื่ อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมจริยธรรม -โครงการสัปดาห์รณรงค์
และรักษาวินัย
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเรือนจาจังหวัด
ภูเก็ต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

-เพื่อให้มีอัตรากาลัง -บริหารอัตรากาลังที่มี
เจ้าหน้าที่พอเพียงใน อยู่จากัดให้เกิด
การปฏิบัติงานให้
ประสิทธิภาพสูงสุด
สอดคล้องกับภารกิจ
โดยคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของ
ราชการ

-มีการประชุมของคณะ กรรมการบริหาร -อยู่ระหว่างรอ
งานบุคคลในการกาหนดอัตรากาลังและ การจัดสรร
มอบหมายหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
อัตรากาลังจาก
กรมราชทัณฑ์

-ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป/
เรือนจาจังหวัด
ภูเก็ต

-เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ -มีความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลากรมีความพึ่ง
พอใจ

-หน่วยงานให้โอกาสบุคคลากรทุกคน
-มีการประเมิน
อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมตามเสียงข้าง การปฏิบัติหน้าที่
มากโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ทุก 6 เดือน

งานการ
เจ้าหน้าที่/
เรือนจาจังหวัด
ภูเก็ต
เรือนจาจังหวัด
ภูเก็ต

-เพื่อสร้างจิตสานึก,สร้าง -ไม่มีการร้องเรียนจาก -บุคคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
ทัศนคติและปรับเปลี่ยน ผู้รับบริการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตาม
พฤติกรรมในการปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
หน้ า ที่ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัดให้โปร่งใสและ
พร้อมต่อการตรวจสอบ

-ไม่มีเจ้าหน้าที่
กระทาผิดวินัย

ลาดับ
ที่
31.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
แผนการดาเนินงาน
การสรรหาคนดีคน -การคัดเลือกข้าราชการ -เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
เก่ง
ดีเด่นประจาปี
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
งบประมาณ 2564
สะท้อนให้เห็นผลงาน
ของคนเก่งตลอดจน
เป็นตัวอย่างที่ดีให้
นาไปเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตน

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

-บุคลากรมี คุณธรรม -มีการพิจารณาคัดเลือกจากผู้มีความรู้
-ผู้ที่มีผลงานดีเด่น -เรือนจาจังหวัด
ยึดมั่นประโยชน์ร่วมกัน ความสามารถ มีน้าใจและมีผลงานเป็นที่ มีกาลังใจในการ ภูเก็ต
เพื่อสะท้อนการเป็นคน ยอมรับของบุคคลากรส่วนใหญ่
ปฏิบัตหิ น้าที่
ดี

32.

การพัฒนาบุคลากร

-โครงการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

-เพื่อพัฒนาบุคลากร -บุคลากรผ่านการ
กรมราชทัณฑ์ให้มี
ทดสอบก่อนและหลัง
ความรู้ใหม่ในการ
การอบรม
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

33.

การสร้างความก้าว
หน้าในสายอาชีพ

-การส่งเจ้าหน้าที่ไป
อบรมการดาเนินการ
โครงการโคก หนอง นา
แห่งน้าใจและความหวัง
กรมราชทัณฑ์

-เพื่อนาความรู้และ -ผู้ต้องขังประกอบ
-เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมี
-เป็นต้นแบบเพื่อ -เรือนจาจังหวัด
ประสบการณ์ที่ได้รับ อาชีพสุจริต ไม่กลับไป ความก้าวหน้าในสายงาน ผู้ต้องขังได้แรง สร้างแรงบันดาล ภูเก็ต
มาถ่ายทอดให้
กระทาผิดซ้า
บันดาลใจในการประกอบ อาชีพสุจริต ใจให้ผู้ต้องขัง
ผู้ต้องขัง

-บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะ -บุคลากรมีความ
และความรู้ ความสามารถ
กระตือรือร้น
สนใจในการ
เรียนรู้

-เรือนจาจังหวัด
ภูเก็ต

ลาดับ
ที่
34.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพ 1.โครงการทดสอบ
ชีวิต
สมรรถภาพร่างกาย
เจ้าหน้าที่ อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง
2.โครงการออกกาลัง
กายวันพุธ
3.โครงการช่วยเหลือ
เครื่องอุปโภคบริโภค
ประจาเดือน
4.การแจกผ้าตัด
เครื่องแบบแก่เจ้าหน้าที่
อย่างน้อย 1 ชุดต่อปี
5.การช่วยเหลือปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงน่าอยู่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

-เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มี
ความสุข มีความ
สมดุลระหว่างชีวิต
ครอบครัวและการ
ทางาน(Work-Life
Balance)

-บุคลากรในองค์กรมี
คุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่ดี มีสุขภาวะที่
ดี มีสุขภาพแข็งแรง
และมีความสุขในการ
ทางาน

-การออกกาลังกายและการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายทาให้เจ้าหน้าที่
สุขภาพแข็งแรงลดความตึงเครียดและมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
-การให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค,ผ้า
ตัดเครื่องแบบและซ่อมแซมบ้านพักเพื่อ
เป็นขวัญกาลังใจลดค่าใช้จ่ายให้
ครอบครัว

-บุคลากรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
และเสนอแนะ
ความต้องการใน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
องค์กรได้

-เรือนจาจังหวัด
ภูเก็ต

ลาดับ
ที่
35.

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดาเนินงาน
1.การสรรหาคนดีคน
เก่ง
2.การพัฒนาบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

1. โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัคร
แรงงานเพื่อบูรณา
การภารกิจ
2. กิจกรรมคัดเลือก
อาสาสมัครแรงงาน
ดีเด่น

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
แรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติภารกิจ การประสาน
การให้บริการด้านแรงงานให้แก่
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
2. เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการ
งานด้ านอาสาสมั ครแรงงาน
ระหว่ างหน่ วยงานในสั งกั ด
กระทรวงแรงงานกั บเครื อข่ าย
อาสาสมัครแรงงาน
3. เพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านอาสาสมัครแรงงานส่งผลให้
เกิ ดการพั ฒนาแนวทางการ
ปฏิ บั ติ งานที่ ตอบสนองต่ อ
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
สูงสุด
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่การขับเคลื่อนของ
อาสาสมัครแรงงาน ตลอดจนยก
ย่องและเชิดชูเกียรติในการ
ประกอบคุณความดีในฐานะผู้ทา
ประโยชน์แก่กระทรวงแรงงาน

เชิงปริมาณ :
อาสาสมัครแรงงาน
ผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 30 คน
เชิงปริมาณ :
อาสาสมัครแรงงาน
ดีเด่นระดับจังหวัด
จานวน 1 คน

ส านั กงานแรงงานจั งหวั ดภู เก็ ต ได้ จั ดการสั มนาเชิ ง
ปฏิ บั ติ การให้ กั บอาสาสมั ครแรงงาน และเครื อข่ าย
อาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต จานวน 30 คน เพื่ อ
เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มความรู้
อั นเป็ นประโยชน์ ให้ กั บอาสาสมั ครแรงงาน รวมถึ ง
เครื อข่ ายอาสาสมั ครแรงงานจั งหวั ดภู เก็ ต เกี่ ยวกั บ
ภารกิจ และข่าวสารด้านแรงงาน ทิศทางนโยบายของ
กระทรวงแรงงาน ภารกิ จส าคั ญของหน่ วยงานสั งกั ด
กระทรวงแรงงาน ที่ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระหว่ างวั นที่ 19 – 20 สิ งหาคม 2564 ณ
โรงแรมเดอะพาร์ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
1. จังหวัดภูเก็ต แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ตามคาสั่งจังหวัด
ภูเก็ต ที่ 1217/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงาน
ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมโฟร์พ้ อยท์ บาย เชอราตั น
ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
3 ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการ พิจารณาให้
นางนิตยา สันตเตโช อาสาสมัครแรงงานตาบลศรีสุนทร
ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วั น ที่ 24

-

สานักงาน
แรงงาน
จังหวัดภูเก็ต

มีนาคม 2564

ลาดับ
ที่
36.

37.

38.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
การประเมินผลการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
พนั ก งานราชการ
และคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564
การส่งเสริมจริยธรรม การเผยแพร่ความรู้
และรักษาวินัย
เพื่อเสริมสร้างและ
ป้องกันการกระทา
ผิดทางวินัย
การพัฒนาบุคลากร

การสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่อบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะ
ความรู้

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ผ ล ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
แ ล ะ ก ลั่ น ก ร อ ง ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานราชการให้ เ กิ ด
ความเป็นธรรม

ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ และ
คณะ ก ร ร ม ก า ร คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ฯ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ฯ
และ คณะ กร ร ม
ก า ร พิ จ า ร ณ า
กลั่นกรอง ฯ

-

สานักงาน
สถิติจังหวัด
ภูเก็ต

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ตระหนักถึง

จานวนเจ้าหน้าที่
ที่รับทราบการ
เผยแพร่ความรู้ฯ
เทียบกับ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด
จานวนเจ้าหน้าที่
ที่อบรมเพิ่มพูน
ทักษะความรู้
เทียบกับ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด

มีเจ้าที่ที่รับทราบการเผยแพร่ความรู้ คิดเป็นร้อย
ละ 100

-

สานักงาน
สถิติจังหวัด
ภูเก็ต

มีเจ้าหน้าที่สนามได้รับการอบรมฯ คิดเป็น ร้อย
ละ 100

-

สานักงาน
สถิติจังหวัด
ภูเก็ต

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานฯ มีทักษะ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น

ลาดับ
ที่
38.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
การวางแผนกาลังคน การวางแผนกาลังคน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

เพื่อจัดสรรอัตรา ระดับความสาเร็จใน
กาลังคนให้
การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินการ
- ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนด

39.

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
รายบุคคล

40.

การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัย

การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี ระดับความพึงพอใจใน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นโปร่งใส
คุณธรรมและมี การปฏิบัติงานของ
ยุติธรรม และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
วินัยในปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
ทางราชการ

41.

การสรรหาคนดีคน
เก่ง

การสรรหาคนดีคนเก่ง

เพื่อคัดเลือก
บุคลากรที่มี
ผลงานดีเด่น

ระดับความพึงพอใจใน - ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความ
การประเมินผลการ
ยุติธรรม
ปฏิบัติงาน

ระดับความสาเร็จใน
การดาเนินกิจกรรม
สรรหาคนดีคนเก่ง

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

ผลการปฏิบัติงาน
ในทุกกิจกรรม
สามารถปฏิบัติได้
ตามเป้าหมายที่
กรมฯ กาหนด
หัวหน้าหน่วยงานมี
การประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานด้ วย
ความยุติธรรม โดย
พิ จ า ร ณ า จ า ก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ไม่ มี การร้ องเรี ยน
การปฏิ บั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ภูเก็ต
สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ภูเก็ต

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ภูเก็ต
- เสนอชื่อข้าราชการในสังกัดเข้ารับการ
เจ้ าหน้ าที่ มี ความ สานักงาน
คัดเลือกและได้รับการคัดเลือกเป็น
กระตือรือร้นในการ สวัสดิการและ
ข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 1 ราย สร้างสรรค์ผลงานให้ คุ้มครอง
มีคุณภาพ
แรงงานจังหวัด
ภูเก็ต

ลาดับ
ที่
42.

ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร

43.

การสร้างความก้าว
หน้าในสายอาชีพ

การสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

44.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ เพิ่มพูน
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความพึงพอใจใน - เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
การดาเนินการพัฒนา และนาความรู้ ความสามารถ ไปใช้ในการ
บุคลากร
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

เจ้ าหน้ าที่ มี การน า
ทักษะความรู้ ความ
สามารถ ไปใช้ในการ
พั ฒนาการปฏิ บั ติ
งานให้ดียิ่งขึ้น

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ภูเก็ต

เพื่ อพั ฒนาความรู้
สมรรถนะของ
บุ คลากรทั กษะ
เฉพาะสายงาน และ
ให้ความรู้แผนสร้าง
ความก้ า วหน้ าใน
สายงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระดับความสาเร็จใน
การดาเนินกิจกรรม
สร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

เจ้ า หน้ า ที่ มี การ
ติ ด ตามข่ าวสาร
ต่าง ๆ และสามารถ
ใช้ช่องทางนี้ในการ
สร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพได้

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ภูเก็ต

หัวหน้ าหน่ วยงานมี
การพิ จารณาเลื่ อน
เงิ นเดื อนด้ วยความ
ยุ ติ ธ ร ร ม โ ด ย
พิ จารณาจากผล
สัมฤทธิ์ของงาน และ
เจ้ าหน้ าที่ สามารถ
ตรวจสุ ขภาพประ
จาปีได้อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ทาให้เจ้าหน้ า
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ภูเก็ต

- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา
ต่าง ๆ หลักเกณฑ์และแนวทางในการเลื่อน
ตาแหน่งเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
ในการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สมัครสอบหรือเลื่อนตาแหน่ง

ระดับความพึงพอใจใน - มีความเป็นธรรมในการพิจารณาเลื่อน
การดาเนินกิจกรรม
เงินเดือน และมีโครงการตรวจสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจาปี

ลาดับ
ที่
45.

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดาเนินงาน
การพัฒนาสู่องค์กร
แห่งความสุข
(Happy
Workplace)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

1.1 กิจกรรมอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี
1.2 กิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดี
1.3 กิจกรรมจิตอาสา
ทาความดี ด้วยหัวใจ
1.4 กิจกรรมกีฬาสร้าง
สุขภาพ สามัคคี
1.5 กิจกรรมซื่อสัตย์
โปร่งใส ใจคุณธรรม
1.6 สิ่งแวดล้อมสถานที่
ทางาน สร้างสุข
1.7 ประเมินความพึง
พอใจโครงการองค์กร
แห่งความสุข (Happy
Workplace)
1.8 สรุปและรายงานผล
การจัดกิจกรรมโครงการ
องค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace

1.เพื่อเป็นกรอบ
และแนวทางใน
การดาเนินงาน
ขับเคลื่อนสู่
องค์กรแห่ง
ความสุขของ
หน่วยงาน
2.เพื่อกาหนด
รูปแบบกิจกรรม
ของโครงการ
องค์กรแห่ง
ความสุข (Happy
Workplace)
3.เพื่อสร้าง
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากร
4.เพื่อให้มีการ
ติดตามและนาผล
ไปปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตาม
แผนงาน (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)
2.ร้อยละของบุคลากร
ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตามแผน (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)

ร้อยละ 70.83

-

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการ
ดาเนินงาน ไม่น้อยกว่า
3.5 คะแนน (ระดับ ดี)

ร้อยละ 90.91
ระดับคะแนน
3.86 (ระดับ ดี)

หน่วยงาน
หน่วยงาน
สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอถลาง

ลาดับ ประเด็นนโยบาย/
ที่
แผนการดาเนินงาน
46. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

-

-

เข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตามการปฏิบัติงาน ที่
สอดรับกับแผนการปฏิบัติงานของสานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้รายงาน
ผลการดาเนินงานกิจกรรมของ สอจ. เป็นไป
ตามมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน

-

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต

47.

การพัฒนาบุคลากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารจัดการ
และการใช้งานเว็บไซต์

-

-

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเว็บไซต์ที่
ใหม่ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมพัฒนาขึ้นใหม่

-

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต

48.

การพัฒนาบุคลากร

การอบรมหลักสูตร
ปฐมนิเทศข้าราชการ
ใหม่

-

-

ข้าราชการใหม่ จานวน 1 ราย เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
ตามปรัชญาการเป็นข้าราชการ ประโยชน์
ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่การเป็น
ข้าราชการ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

-

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต

49.

การพัฒนาบุคลากร

การอบรมหลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี
รุ่นที่ 16
กระทรวงอุตสาหกรรม

-

-

ข้าราชการใหม่ จานวน 2 ราย เข้าร่วมการ
เป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 16 ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

-

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต

ลาดับ ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
ที่
แผนการดาเนินงาน
50. การส่งเสริมจริยธรรม โครงการเชิงปฏิบัติการ
และรักษาวินัย
“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564”

51.

การพัฒนาบุคลากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการลุ่มน้า
และพัฒนาระบบธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนให้แก่
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

-

-

รับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการประเมิน
ตนเองตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparengy Assessment : OIT)
รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้และทักษะใน
การวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด

-

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต

-

-

เจ้าหน้าที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ภูเก็ตได้แก่ นางสาววิไลลักษ์ จีนศรี ตาแหน่ง
วิศวกรชานาญการ หัวหน้ากลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม และนายอานันท์ ธัญญเจริญ
ตาแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ และนางสาวพวง
แก้ว หลิมพัฒนวงศ์ ตาแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

-

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต

ลาดับ ประเด็นนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม
ที่
แผนการดาเนินงาน
52. การส่งเสริมจริยธรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และรักษาวินัย
“การจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต จา
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔”

53.

การพัฒนาบุคลากร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การยกระดับการ
รับรมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตาม
มาตรฐานสากล”

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ

ผลการวิเคราะห์

หน่วยงาน

-

-

-

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต

-

-

การสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การฯ ดั งกล่ าว จั ดการ
บรรยาย เรื่อง การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ
การทุ จริ ตของหน่ วยงานรั ฐ โดยวิ ทยากรจาก
สานักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้ งการแบ่งกลุ่มระดม
ความคิด วิเคราะห์ พฤติการณ์และสถานะความ
เสี่ยง แบ่งกลุ่มประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
ประสิ ทธิ ภาพการควบคุ มความเสี่ ยงการทุ จริ ต
และแบ่งกลุ่มคิด วิเคราะห์ กาหนดมาตรการแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
รับฟังการบรรยาย โดยวิทยากร กองบริหาร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่องการ
ดาเนินงานของหน่วยรับรอง มผช. ตาม
แนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การตรวจสอบและรับรอง และข้อกาหนด
สาหรับรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและ
บริการ : มอก. 17065-2556 (ISO/IEC
17065 : 2012)

-

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดภูเก็ต

ปัญหา และอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การจัดกิจกรรมจาเป็นต้องมีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อเสนอแนะ
: อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการดาเนินโครงการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) หรือระบบ zoom

