รายงานการติดตามผลการดําเนินการแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ตามแผนกลยุทธ์ เสริมสร้ างความผาสุ ก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพือ- พัฒนาคุณภาพชี วติ การทํางาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
สํ านักชลประทานที- 11
ถ้ อยแถลงแสดงเจตนารมณ์
ในการพัฒนาคุณภาพชี วติ การทํางานของบุคลากรในกรมชลประทาน
บุคลากรทุกระดับได้รับโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพและมีการแลกเปลี$ยนเรี ยนรู ้ทุกระดับ ได้รับการมอบหมายงาน
ตรงตามความรู ้ความสามารถ มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื$ อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจที$โปร่ งใสและเป็ นธรรม มีบรรยากาศในการทํางานเป็ น
ทีมและความสัมพันธ์ที$ดีทว$ั ทั/งองค์กร มีความสมดุลระหว่างชีวติ และการทํางานอันจะนําไปสู่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานตามค่านิยมขององค์กร
วัตถุประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เพื$อเสริ มสร้างบรรยากาศที$ดีในการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที$ 1 เสริ มสร้างบรรยากาศที$เอื/อต่อการทํางาน

2. เพื$อเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที$ 2 การเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

3.ให้มีการจัดสวัสดิการภายในเพิ$มเติมจากที$กฎหมายกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที$ 3 การสร้างระบบสวัสดิการที$ดีและเหมาะสมกับ
บริ บทขององค์กร

-2 ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

ยุทธศาสตร์ ที$ 1 :
เสริ มสร้าง
1.1 เพื$อ
บรรยากาศที$เอื/อ เสริ มสร้างการ
ต่อการทํางาน
ทํางานเป็ นทีม

1.1.1 ร้อยละของจํานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
โครงการเสริ มสร้างการ
ทํางานเป็ นทีม

ร้อยละ
100

60 70 80 90 100

8

1.โครงการ
เสริ มสร้าง
การทํางานเป็ นทีม
( Happy
Teamwork )
- การแข่งขันกีฬา
-กิจกรรม 5 ส

√

ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ
1.2 พัฒนา
สิ$ งแวดล้อม
ทางกายภาพใน
สถานที$ทาํ งาน

1.2.1 ร้อยละของ
หน่วยงานย่อยภายใน กอง
สํานัก และกลุ่ม ที$
ดําเนินการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน

ร้อยละ
100

60 70 80 90 100

8

2.โครงการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน
(Happy Place)

- ปรับปรุ งห้องนํ/า
- ปรับปรุ งห้อง
KM Team

√

-3ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

1.2.2 ระดับความสําเร็ จของ
การดําเนินการปรับปรุ ง
อาคารสถานที$ในการทํางาน
ระดับ 1 แต่งตั/งคณะทํางาน
และสํารวจข้อมูลการ
ปรับปรุ งอาคารสถานที$
ระดับ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบสํารวจและนําผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมาจัดลําดับ
ความสําคัญในการปรับปรุ ง
อาคารสถานที$
ระดับ 3 จัดทําแผนงาน
ปรับปรุ งอาคารสถานที$
ระดับ 4 เสนอผูบ้ ริ หาร
อนุมตั ิงบประมาณ
ระดับ 5 ดําเนินการ
ปรับปรุ งอาคารสถานที$ตาม
แผนงานที$กาํ หนด

ระดับ 5

1

2

3

4

5

8

3.โครงการปรับปรุ ง
อาคารสถานที$ในการ
ทํางาน
- ปรับปรุ งอาคารโรง
อาหาร
- ปรับปรุ งสถานที$ รอบ
อาคาร

√

-4ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

1.3 เสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในและ
นอกองค์กร

1.3.1 ระดับความสําเร็ จ
ของหน่วยงานที$
ดําเนินการจัดหรื อเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในและ
นอกองค์กร
ระดับ 1 จัดกิจกรรม
เสริ มสร้างความสัมพันธ์
ภายในฝ่ าย /ส่ วน
ระดับ 2 จัดกิจกรรมระดับ
1 และจัดกิจกรรม
เสริ มสร้างความสัมพันธ์
ภายในกอง สํานัก กลุ่ม

ระดับ 5

1

2

3

4

5

8

4.โครงการ
ชลประทาน
สัมพันธ์สร้างสรรค์
องค์กร
(Happy Society)
-กิจกรรม 5 ส

-งานปี ใหม่
- ส่ งสงกรานต์ และ

รดนํ/าดําหัว

√

-5ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั
ระดับ 3 จัดกิจกรรมระดับ
1 , 2 และจัดหรื อเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกอง
สํานัก กลุ่ม
ระดับ 4 จัดกิจกรรมระดับ
1 , 2 , 3 และจัดหรื อเข้า
ร่ วมกิจกรรมเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ภายใน
กรมชลประทาน
ระดับ 5 จัดกิจกรรมระดับ
1 , 2 , 3 , 4 และจัดหรื อ
เข้าร่ วมกิจกรรม
เสริ มสร้างความสัมพันธ์
กับหน่วยงานภายนอก

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ
- พิธีถวายสัตย์
3 ธ.ค.52
-กิจกรรมจุดเทียน
ชัยถวายพระพร
5 ธ.ค.52
-ข้อตกลงความ
ร่ วมมือระหว่าง
สชป.11,ผส.วพ
,ผส.คก.
- จัดกิจกรรม
ครบรอบวัน
สถาปนากรม
ชลประทาน
- การแข่งขันกีฬาสี
ภายในกรม
- การแข่งขันกีฬา
วันข้าราชการพล
เรื อน
-การจัดงานวันเด็ก

ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

-6เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ

1.4 การ
แลกเปลี$ยน
เรี ยนรู ้

1.4.1 ร้อยละของ
บุคลากรในกอง สํานัก
กลุ่ม ที$เข้าร่ วมกิจกรรม
การแลกเปลี$ยนเรี ยนรู ้

ร้อยละ
100

60

70

80

90

100
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5.โครงการ
แลกเปลี$ยนเรี ยนรู ้
(Happy Brain)

ไม่ดาํ เนินการ

√

-การแลกเปลี$ยนองค์

ความ (KM Team

ดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ ที$ 2 :
เพื$อเสริ มสร้าง
2.1 การ
2.1.1 ระยะเวลาในการ
แรงจูงใจในการ ปรับปรุ งการ มอบหมายงานแล้ว
ปฏิบตั ิงาน
มอบหมายงาน เสร็ จของ กอง สํานัก
กลุ่ม

15
พ.ย.
52

15 15 15 15 15
มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย.
53 53 53 52 52

7

6.โครงการ
ถ่ายทอดตัวชี/วดั
ระดับหน่วยงานสู่
ระดับบุคคล

√
(ระดับ 5)

ดําเนินการ
2.2 มีการ
ปรับปรุ ง
การบริ หารผล
การปฏิบตั ิงาน

2.2.1 ร้อยละของ
ข้าราชการที$มีความ
เข้าใจต่อการบริ หารผล
การปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ
100

60

70

80

90

100

6

7.โครงการพัฒนา
ระบบบริ หารผล
การปฏิบตั ิงาน
( Happy Performance
Management )

ไม่ดาํ เนินการ

√

ไม่ดาํ เนินการ

-7ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

2.3 เพื$อยกย่อง
ชมเชย ให้
รางวัล ตอบ
แทน ผูท้ ี$มีผล
การปฏิบตั ิงาน
ดีเด่น หรื อมีผล
การปฏิบตั ิงาน
ที$มีความคิด
ริ เริ$ ม
สร้างสรรค์

2.3.1 จํานวนครั/งของการ
จัดกิจกรรมเพื$อยกย่อง
ชมเชย ให้รางวัลตอบแทน
ผูท้ ี$มีผลการปฏิบตั ิงาน
ดีเด่น หรื อมีผลการ
ปฏิบตั ิงานที$มีความคิด
ริ เริ$ มสร้างสรรค์ ที$ กอง
สํานัก กลุ่ม ดําเนินการ

3 ครั/ง

-

-

1
2
ครั/ง ครั/ง

3
ครั/ง

7

8.โครงการประกาศ
เกียรติคุณผูท้ าํ
ความดี และมี
ผลงานดี
- ประกาศชมเชยผู ้
ได้รับรางวัลจาก
การประกวดตาม
แผนการจัดการ
ความรู ้ กรมชลฯ
- จัดทํากิจกรรม
เพื$อยกย่อง ชมเชย
ให้รางวัลตอบแทน
ผูท้ ี$มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดีเด่น
หรื อปฏิบตั ิงานที$มี
ความคิดริ เริ$ ม
สร้างสรรค์

√

-8ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่าเป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

ยุทธศาสตร์ ที$ 3 :
การสร้างระบบ
สวัสดิการที$ดีและ
เหมาะสมกับ
บริ บทขององค์กร

3.1 มีการออก
กําลังกาย
พักผ่อน และ
คลายเครี ยดจาก
การปฏิบตั ิงาน

3.1.1จํานวนครั/งของการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ
และเสริ มสร้างสุ ขภาพ
อนามัยที$ กอง สํานัก กลุ่ม
ดําเนินการ

5 ครั/ง

1
2
3
4
ครั/ง ครั/ง ครั/ง ครั/ง

5
ครั/ง

8

9. โครงการ
สุ ขภาพดีชีวมี ีสุข
(Happy Body & Relax)
-จัดทําโครงการเต้นออกกําลัง
กายกับเพลงเสี ยงตามสาย คลาย
เครี ยดจากการปฏิบตั ิงาน
- จัดทํากิจกรรมนันทการมุม
หนังสื อ พักผ่อนและคลายเครี ยด
จากทํางาน

×

ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ
3.2 สร้าง
ทัศนคติที$ดีต่อ
ศาสนาที$ตน
ศรัทธา ด้วยการ
ให้ความรู ้และ
หลักการปฏิบตั ิ
อันเป็ นการ
พัฒนาจิตใจ

3.2.1 จํานวนครั/งของการ
จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจที$
กอง สํานัก กลุ่ม
ดําเนินการ

5 ครั/ง
(5 ครั/ง)

4

4
3
1
2
ครั/ง ครั/ง ครั/2 ครั/ง

5
ครั/ง

8

10. โครงการพัฒนาจิตนําสู่
คุณภาพชีวติ ที$ดี
(Happy Soul)
- ทําบุญส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
-ทําบุญเปิ ดโรงนํ/าดื$ม
-ทําบุญเปิ ดศูนย์เรี ยนรู ้
- ทําบุญวัน ม.ล.ชูชาติ
- ทําบุญวัดเชิงเลน อ.ปากเกร็ ด

√
(ระดับ 5)

3.3 อํานวย
ความสะดวก
และช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที$ใน

3.3.1 จํานวนประเภท
สวัสดิการที$ กอง สํานัก
กลุ่ม จัดสวัสดิการตาม
ระเบียบสํานัก

-

ประเภท
สวัสดิการ
(4 ประเภท)

1

2

3

4

8

จ.นนทบุรี
11. โครงการสวัสดิการเข้มแข็ง
(Happy Welfare)
-สวัสดิการร้านค้า ส่ วนที$ 1

√
(ระดับ 5)

-9ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

การปฏิบตั ิงาน
นอกเหนือจาก
สวัสดิการที$
ราชการจัดให้

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการภายในส่ วน
ราชการ พ.ศ.2547

- สวัสดิการร้านค้า
ส่ วนที$ 2
- สวัสดีการกีฬา
กอล์ฟ ฟุตบอล
แบดมินตัน
-สวัสดีการนํ/าดื$ม
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

3.4 บุคลากร
ได้รับการชี/แจง
ข้อร้องเรี ยน
ด้านความผาสุ ก
ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจ
ของบุคลากรใน
การปฏิบตั ิงาน

3.4.1 ร้อยละของจํานวน
เรื$ องร้องทุกข์ดา้ นความ
ผาสุ ก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของบุคลากรใน
การปฏิบตั ิงานที$ได้รับการ
พิจารณา ชี/แจงและแจ้ง
กลับภายใน 30 วัน
นับตั/งแต่วนั ที$ได้รับเรื$ อง

ร้อยละ
100

60 70 80 90 100

8

12. โครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดการข้อร้องทุกข์
ด้านความผาสุ ก
- ผส.ชป.11 และ
ฝบท.ชป.11 ร่ วม
เป็ นกรรมการตาม
คําสั$ง กรมฯที$ ข

√

286/2553

- 10 ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

3.4.2 ระยะเวลาในการ
จัดตั/งศูนย์เสริ มสร้าง
ความผาสุ ก

พ.ย.
2552

มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย.
53 53 53 52 52

8

13. ศูนย์
เสริ มสร้างความ
ผาสุ ก
(Happy
Workplace
Center)
- ผส.ชป.11 และ
ฝบท.ชป.11 ร่ วม
เป็ นกรรมการ
ตามคําสั$งกรมฯ
ที$ ข 286/2553

หมายเหตุ
ผลการดําเนินงาน ให้ ระบุ  ลงในช่ อง “ดําเนินการ” และให้ ระบุว่า ดําเนินการอยู่ในช่ วงเกณฑ์ การให้ คะแนนระดับใด
หรือหากไม่ ดําเนินการ ให้ ระบุ  ลงในช่ อง “ไม่ ดําเนินการ”

√

รายงานการติดตามผลการดําเนินการแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ตามแผนกลยุทธ์ เสริมสร้ างความผาสุ ก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพือ- พัฒนาคุณภาพชี วติ การทํางาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
สํ านักชลประทานที- 11
ถ้ อยแถลงแสดงเจตนารมณ์
ในการพัฒนาคุณภาพชี วติ การทํางานของบุคลากรในกรมชลประทาน
บุคลากรทุกระดับได้รับโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพและมีการแลกเปลี$ยนเรี ยนรู ้ทุกระดับ ได้รับการมอบหมายงาน
ตรงตามความรู ้ความสามารถ มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื$ อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจที$โปร่ งใสและเป็ นธรรม มีบรรยากาศในการทํางานเป็ น

ทีม
และความสัมพันธ์ที$ดีทว$ั ทั/งองค์กร มีความสมดุลระหว่างชี วติ และการทํางานอันจะนําไปสู่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานตามค่านิยมขององค์กร
วัตถุประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เพื$อเสริ มสร้างบรรยากาศที$ดีในการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที$ 1 เสริ มสร้างบรรยากาศที$เอื/อต่อการทํางาน

2. เพื$อเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที$ 2 การเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

3.ให้มีการจัดสวัสดิการภายในเพิ$มเติมจากที$กฎหมายกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที$ 3 การสร้างระบบสวัสดิการที$ดีและเหมาะสมกับ
บริ บทขององค์กร

-2 ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

ยุทธศาสตร์ ที$ 1 :
เสริ มสร้าง
1.1 เพื$อ
บรรยากาศที$เอื/อ เสริ มสร้างการ

1.1.1 ร้อยละของจํานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ร้อยละ
100

60 70 80 90 100
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1.โครงการ
เสริ มสร้าง

√

ต่อการทํางาน

ทํางานเป็ นทีม

โครงการเสริ มสร้างการ
ทํางานเป็ นทีม

การทํางานเป็ นทีม
( Happy
Teamwork )
-KM Team
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

1.2 พัฒนา
สิ$ งแวดล้อม
ทางกายภาพใน
สถานที$ทาํ งาน

1.2.1 ร้อยละของ
หน่วยงานย่อยภายใน กอง
สํานัก และกลุ่ม ที$
ดําเนินการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน

ร้อยละ
100

60 70 80 90 100

8

2.โครงการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน
(Happy Place)

√

-3ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

1.2.2 ระดับความสําเร็ จของ
การดําเนินการปรับปรุ ง
อาคารสถานที$ในการทํางาน
ระดับ 1 แต่งตั/งคณะทํางาน

ระดับ 5

1

2

3

4

5

8

3.โครงการปรับปรุ ง
อาคารสถานที$ในการ
ทํางาน

สพบ.
สชป.1-17

√

และสํารวจข้อมูลการ
ปรับปรุ งอาคารสถานที$
ระดับ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบสํารวจและนําผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมาจัดลําดับ
ความสําคัญในการปรับปรุ ง
อาคารสถานที$
ระดับ 3 จัดทําแผนงาน
ปรับปรุ งอาคารสถานที$
ระดับ 4 เสนอผูบ้ ริ หาร
อนุมตั ิงบประมาณ
ระดับ 5 ดําเนินการ
ปรับปรุ งอาคารสถานที$ตาม
แผนงานที$กาํ หนด

-4ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

1.3 เสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในและ
นอกองค์กร

1.3.1 ระดับความสําเร็ จ
ของหน่วยงานที$
ดําเนินการจัดหรื อเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มสร้าง

ระดับ 5

1

2

3

4

5
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4.โครงการ
ชลประทาน
สัมพันธ์สร้างสรรค์
องค์กร

√

(Happy Society)

ความสัมพันธ์ภายในและ
นอกองค์กร
ระดับ 1 จัดกิจกรรม
เสริ มสร้างความสัมพันธ์
ภายในฝ่ าย /ส่ วน
ระดับ 2 จัดกิจกรรมระดับ
1 และจัดกิจกรรม
เสริ มสร้างความสัมพันธ์
ภายในกอง สํานัก กลุ่ม

-5-

ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระดับ 3 จัดกิจกรรมระดับ
1 , 2 และจัดหรื อเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกอง
สํานัก กลุ่ม
ระดับ 4 จัดกิจกรรมระดับ
1 , 2 , 3 และจัดหรื อเข้า
ร่ วมกิจกรรมเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ภายใน
กรมชลประทาน
ระดับ 5 จัดกิจกรรมระดับ
1 , 2 , 3 , 4 และจัดหรื อ
เข้าร่ วมกิจกรรม
เสริ มสร้างความสัมพันธ์
กับหน่วยงานภายนอก

ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

-6เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ

ไม่ดาํ เนินการ

1.4 การ
แลกเปลี$ยน
เรี ยนรู ้

1.4.1 ร้อยละของ
บุคลากรในกอง สํานัก
กลุ่ม ที$เข้าร่ วมกิจกรรม
การแลกเปลี$ยนเรี ยนรู ้

ร้อยละ
100

60

70

80

90

100
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5.โครงการ
แลกเปลี$ยน
เรี ยนรู ้
(Happy Brain)

√

ดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ ที$ 2 :
เพื$อเสริ มสร้าง
2.1 การ
2.1.1 ระยะเวลาในการ
แรงจูงใจในการ ปรับปรุ งการ มอบหมายงานแล้ว
ปฏิบตั ิงาน
มอบหมายงาน เสร็ จของ กอง สํานัก
กลุ่ม

15
พ.ย.
52

15 15 15 15 15
มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย.
53 53 53 52 52

7

6.โครงการ
ถ่ายทอดตัวชี/วดั
ระดับ
หน่วยงานสู่
ระดับบุคคล

√

ดําเนินการ
2.2 มีการ
ปรับปรุ ง
การบริ หารผล
การปฏิบตั ิงาน

2.2.1 ร้อยละของ
ข้าราชการที$มีความ
เข้าใจต่อการบริ หารผล
การปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ
100

60

70

80×

90

100

6

7.โครงการ
พัฒนาระบบ
บริ หารผลการ
ปฏิบตั ิงาน
( Happy
Performance
Management )

ไม่ดาํ เนินการ

ไม่ดาํ เนินการ

×

-7ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

2.3 เพื$อยกย่อง
ชมเชย ให้
รางวัล ตอบ
แทน ผูท้ ี$มีผล
การปฏิบตั ิงาน
ดีเด่น หรื อมีผล
การปฏิบตั ิงาน
ที$มีความคิด
ริ เริ$ ม
สร้างสรรค์

2.3.1 จํานวนครั/งของการ
จัดกิจกรรมเพื$อยกย่อง
ชมเชย ให้รางวัลตอบแทน
ผูท้ ี$มีผลการปฏิบตั ิงาน
ดีเด่น หรื อมีผลการ
ปฏิบตั ิงานที$มีความคิด
ริ เริ$ มสร้างสรรค์ ที$ กอง
สํานัก กลุ่ม ดําเนินการ

3 ครั/ง

-

-

1
2
ครั/ง ครั/ง

3
ครั/ง

7

8.โครงการประกาศ
เกียรติคุณผูท้ าํ
ความดี และมี
ผลงานดี

√

-8ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า

เกณฑ์การให้คะแนน

นํ/าหนัก

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย

1

2

3

4

5

ตัวชี/วดั
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

ยุทธศาสตร์ ที$ 3 :
การสร้างระบบ
สวัสดิการที$ดีและ
เหมาะสมกับ
บริ บทขององค์กร

3.1 มีการออก
กําลังกาย
พักผ่อน และ
คลายเครี ยดจาก
การปฏิบตั ิงาน

3.1.1จํานวนครั/งของการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ
และเสริ มสร้างสุ ขภาพ
อนามัยที$ กอง สํานัก กลุ่ม
ดําเนินการ

5 ครั/ง

2
3
4
1
ครั/ง ครั/ง ครั/ง ครั/ง

5
ครั/ง

8

9. โครงการ
สุ ขภาพดีชีวมี ีสุข
(Happy Body &
Relax)

×

ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ
3.2 สร้าง
ทัศนคติที$ดีต่อ
ศาสนาที$ตน
ศรัทธา ด้วยการ
ให้ความรู ้และ
หลักการปฏิบตั ิ
อันเป็ นการ
พัฒนาจิตใจ

3.2.1 จํานวนครั/งของการ
จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจที$
กอง สํานัก กลุ่ม
ดําเนินการ

5 ครั/ง

1
2
3
4
ครั/ง ครั/ง ครั/ง ครั/ง

5
ครั/ง

8

10. โครงการ
พัฒนาจิตนําสู่
คุณภาพชีวติ ที$ดี
(Happy Soul)

√

-9ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั

ค่า
เป้ าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั

โครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ

3.3 อํานวย
ความสะดวก
และช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที$ใน
การปฏิบตั ิงาน
นอกเหนือจาก
สวัสดิการที$
ราชการจัดให้
3.4 บุคลากร
ได้รับการชี/แจง
ข้อร้องเรี ยน
ด้านความผาสุ ก
ความพึงพอใจ
และแรงจงใจ
ของบุคลากรใน
การปฏิบตั ิงาน

3.3.1 จํานวนประเภท
4
สวัสดิการที$ กอง สํานัก
ประเภท
กลุ่ม จัดสวัสดิการตาม
สวัสดิการ
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการภายในส่ วน
ราชการ พ.ศ.2547

3.4.1 ร้อยละของจํานวน
เรื$ องร้องทุกข์ดา้ นความ
ผาสุ ก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของบุคลากรใน
การปฏิบตั ิงานที$ได้รับการ
พิจารณา ชี/แจงและแจ้ง
กลับภายใน 30 วัน
นับตั/งแต่วนั ที$ได้รับเรื$ อง

ร้อยละ
100

1

2

3

4

60 70 80 90 100

- 10 -

8

8

11. โครงการ
สวัสดิการเข้มแข็ง
(Happy Welfare)

12. โครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดการข้อร้องทุกข์
ด้านความผาสุ ก

√

ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ
สพบ./
เครื อข่าย
กอง สํานัก
กลุ่ม

ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี/วดั
3.4.2 ระยะเวลาในการ
จัดตั/งศูนย์เสริ มสร้าง
ความผาสุ ก

ค่า
เป้ าหมาย
พ.ย.
2552

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย.
53 53 53 52 52

นํ/าหนัก
ตัวชี/วดั
8

โครงการ
13. ศูนย์
เสริ มสร้าง
ความผาสุ ก
(Happy
Workplace
Center)

หมายเหตุ
ผลการดําเนินงาน ให้ ระบุ  ลงในช่ อง “ดําเนินการ” และให้ ระบุว่า ดําเนินการอยู่ในช่ วงเกณฑ์ การให้ คะแนนระดับใด
หรือหากไม่ ดําเนินการ ให้ ระบุ  ลงในช่ อง “ไม่ ดําเนินการ”

ผลการดําเนิ นงาน
ดําเนินการ ไม่ดาํ เนินการ
สพบ. /
เครื อข่าย
กอง สํานัก
กลุ่ม

