แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
กรมควบคุมมลพิษ
ปัจจัยความผาสุก
และความผูกพัน
ความมั่นคงและ
ก้าวหน้า

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

บุคลากรมีความมัน่ คง
และความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน

บุคลากรมีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่ง

ระดับความสาเร็จของการ
สร้างความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการสร้างความก้าวหน้า
ข้าราชการ
ในสายอาชีพของข้าราชการ
- จัดทาแผนสร้าง
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร
- วางแผนสืบทอดตาแหน่ง
จานวนลูกจ้างประจาที่
โครงการปรับปรุงระดับชั้น ลูกจ้างประจา
ได้รับการปรับระดับชั้นงาน งานของลูกจ้างประจา
- กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับระดับชัน้ งาน
- ดาเนินการปรับปรุงระดับ
ขั้นงาน
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั โครงการพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ
การพัฒนา
บุคลากร
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
- พัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรของกรม
- พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล

















สลก.
สานัก กอง ฝ่าย











สลก.
สานัก กอง ฝ่าย

สลก.
สานัก กอง ฝ่าย

-๒ปัจจัยความผาสุก
และความผูกพัน
การเสริมสร้าง
แรงจูงใจและ
สวัสดิการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

บุคลากรที่มีผลงานโดด
เด่น และมีคุณความดี
ได้รับการยกย่อง
บุคลากรได้รบั
สวัสดิการที่เพียงพอ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั

จานวนบุคลากรที่ได้รบั การ โครงการประกาศเกียรติ
ยกย่องชมเชย
คุณผู้ทาความดีและมี
ผลงานดี
จานวนสวัสดิการที่
โครงการจัดสวัสดิการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงสวัสดิการที่อยู่
เดิม
- เพิ่มสวัสดิการใหม่ เช่น
จัดตั้งห้องปฐมพยาบาล
ปรับปรุงห้องอาหาร
- สื่อสารเรื่องสวัสดิการให้
บุคลากรทราบทั่วกัน
บุคลากรมีคุณภาพชีวิต จานวนกิจกรรมส่งเสริม
โครงการเสริมสร้างและ
ที่ดี ปฏิบัตงิ านอย่างมี คุณภาพชีวิตของบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ความสุข
ทางาน
- พัฒนานักสร้างสุขใน
องค์กร
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เช่น การดูแลสุขภาพ การ
ออกกาลังกาย การออม
เงิน การวางแผนทาง
การเงิน

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา











สลก.











คณะกรรมการ
สวัสดิการกรม

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา











สลก.

-๓ปัจจัยความผาสุก
และความผูกพัน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

บุคลากรเกษียณอย่างมี จานวนผู้เกษียณอายุ
คุณภาพ
ราชการ ได้รบั การ
เตรียมพร้อม
สถานที่และสิง่ อานวย บุคลากรมี
ร้อยละความพึงพอใจของ
ความสะดวก
สภาพแวดล้อมที่
บุคลากรต่อระบบ
เอื้ออานวยต่อการ
สาธารณูปโภค คพ.
ทางาน และมีอุปกรณ์/
เครื่องมือสาหรับการ
ทางานที่มีคุณภาพ
เหมาะสมและเพียงพอ
การร้องทุกข์/ปัญหา เรื่องร้องทุกข์/ปัญหา จานวนเรื่องร้องเรียนได้รับ
ได้รับการแก้ไขปัญหา การแก้ไขแล้วเสร็จ
เยียวยา และบรรเทา
อย่างเป็นธรรม

แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา











สลก.

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา











สลก.

โครงการพัฒนาระบบการ ข้าราชการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ปัญหา พนักงานราชการ
- จัดให้มีช่องทางรับเรื่อง ลูกจ้างประจา
ร้องเรียน/ปัญหา เช่น
กล่องรับฟังความคิดเห็น
หรือศูนย์รับฟังข้อคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร หรือ คลินิกคลาย
ทุกข์บุคลากร
- จัดให้มีกระบวนการแก้ไข
หรือบรรเทาปัญหาเรื่อง
ร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ











สลก.

โครงการเตรียมพร้อม
สาหรับผู้เกษียณอายุ
ราชการ
โครงการจัดระบบ
สาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ
- มาตรการความปลอดภัย
- ไฟฟ้า โทรศัพท์ ลิฟท์
น้าประปา

-๔ปัจจัยความผาสุก
เป้าประสงค์
และความผูกพัน
การดารงสมาชิกภาพ บุคลากรมีความ
และเป็นส่วนหนึง่ ของ ภาคภูมิใจและ
องค์กร
จงรักภักดีต่อองค์กร

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง โครงการสานสัมพันธ์ คพ.
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร - จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากร เช่น ผู้บริหาร
พบและรับฟังข้อคิดเห็น
จากบุคลากร เขียนการ์ด
อวยพรวันเกิดถึงบุคลากร
- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
เช่น การแข่งกีฬา
จานวนกิจกรรมที่สร้างการ โครงการสร้างการรับรู้และ
รับรู้เกี่ยวกับองค์กร
เชิดชูองค์กร
- เผยแพร่ผลงานของกรม
และหน่วยงาน
- สื่อสารนโยบาย ทิศทาง
- นโยบายการดาเนินงาน
และค่านิยมขององค์กร
เช่น เสียงตามสาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เอกสาร
เผยแพร่ภายในองค์กร

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา











ทุกหน่วยงาน

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา











ทุกหน่วยงาน

จานวนกิจกรรมสาธารณะ โครงการ คพ. บาเพ็ญ
ประโยชน์ที่ดาเนินการแล้ว สาธารณะประโยชน์ เช่น
เสร็จ
- การบริจาคสิ่งของ
- การทาความสะอาด
สถานทีส่ าธารณะ

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา











ทุกหน่วยงาน

