มาตรการและแผนพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา สร้างความสมดุลและความผูกพันในการทางาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นองค์กร
แห่งความสุขอย่างยั่งยืน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการหรือ
แผนงาน/กิจกรรม
กิจกรรมสาคัญ
1.สื่อสารและสร้างความ 1.1 ประชุมประจาเดือนของหน่วยงาน
เข้าใจอย่างทั่วถึงใน
องค์กร
1.2 Hello Wednesday
1.3 BAR : Before Action Review
ในกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา

2. สนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ทักษะ สมรรถนะในการ
ทางาน

2.1 สารวจความต้องการหรือความสนใจเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
และความสมดุลในชีวิตการทางาน
- ให้ความรู้จากเรื่องที่สารวจ อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี
1) การสารวจสมดุลของชีวิตและการทางานของ
พนักงาน (ทาแบบสารวจ 1-31 ต.ค. 64)
2) เวลาทางานที่ยืดหยุ่น Flextime
3) การออกกาลังกายและโภชนาการ
4) สมดุลชีวิตและการทางาน
2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทักษะ สมรรถนะในการทางาน และมีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1) สรุปประชุมอย่างไรให้กระชับและได้สาระสาคัญ
2) พิธีกรมืออาชีพ
3) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) และองค์กรรอบรู้
สุขภาพ (HLO)

เป้าประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆเกี่ยวข้อง ที่มี
ความสาคัญและจาเป็นต่อองค์กร
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน

12 ครั้ง

เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ของบุคลากร ต่อ
กิจกรรม/การประชุมสร้างความเข้าใจ และ
สร้างความสาคัญของบุคลากรก่อนการ
ดาเนินการจัดประชุม
เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความ
สมดุลในชีวิตการทางานและมุ่งเน้นให้บุคลากร
ตระหนักและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง
รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม

เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะ
ตรงกับความต้องการขององค์กร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.64-ก.ย.
65

วันพุธ
2 ครั้ง/เดือน
ตามโครงการ ธ.ค.64-ก.ค.65
ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
ทิวาวรรณ
ปิยรัตน์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

อย่างน้อย
3 เรื่อง/ปี

ธ.ค.64-ก.ค.65

นัทฐ์หทัย
อริยาพัชร
พีรพัฒน์

5 ครั้ง

ธ.ค.64-ก.ค.65

นัทฐ์หทัย
อริยาพัชร
พีรพัฒน์

มาตรการหรือ
กิจกรรมสาคัญ

แผนงาน/กิจกรรม

4) Leadership ภาวะผู้นา
5) Change Management การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. การขับเคลื่อนพัฒนา 3.1 ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ภ าวะสุ ข ภาพของ
สถานที่ทางานน่าอยู่ น่ า บุคลากรในหน่วยงาน
ท างาน มี ชี วิ ต ชี ว า และ 3.2 วิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานสถานที่
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทางานปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.3 วิเคราะห์ผู้รบั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานและจัดทาเนียบผู้มีสว่ นได้ส่วน
เสีย

เป้าประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่ อขั บเคลื่ อนการด าเนิ นตามตั ว ชี้ วั ดที่ 2.2
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถานที่ทางาน
น่ าอยู่ น่ าท างาน มี ชี วิ ตชี ว า และเสริ มสร้ า ง
คุณภาพชีวิต และการสารวจความต้องการความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
สมดุ ลชี วิ ตในการท างาน เพื่ อจั ดล าดั บ
ความสาคัญของปัญหาและกาหนดมาตรการใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน

3 ฉบับ

พ.ย. –ธ.ค. 64

อริยาพัชร

3.4 จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด

เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
สามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง และให้ทุก
คนยึดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

1 ฉบับ

11-30 พ.ย.
64

อริยาพัชร

3.5 ประกาศมาตรการ, จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานขับเคลื่อนงาน
- จัดทาและแผนพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่า
ทางาน มีชีวิตชีวา สร้างความผูกพันและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
- จัดทาแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์/
เครื่องมือ/เครื่องใช้
3.6 กิ จ กรรมหน้ า บ้ า นน่ า มอง และกิ จ กรรม Big
Cleaning day การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยยึด
หลัก 5 ส และเกณฑ์ (HWP)
3.7 กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโต๊ะทางานให้สะอาด
“ก่อนกลับบ้าน ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค”

เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามคาสั่ง/
แผนพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางานฯ

4 ฉบับ

ธ.ค.64

ปิยรัตน์

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และ
8 ครั้ง
เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากรทุกคน ให้
บุคลากรเกิดความสุขกายสบายใจในการทางาน
ให้บุคลากรทุกคนทาความสะอาดที่โต๊ะทางาน ทุกวันศุกร์
เป็นประจาทุกวันศุกร์ก่อนกลับ และยังเป็นการ
สร้างพฤติกรรม 5 ส ให้กับบุคลากร

ธ.ค.64-ก.ค.65 บุคลากร กพร.

ธ.ค.64-ก.ค.65 บุคลากร กพร.

มาตรการหรือ
กิจกรรมสาคัญ

แผนงาน/กิจกรรม

เป้าประสงค์

3.8 ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่ อ ติ ด ตาม และทบทวนการด าเนิ น งาน
ในองค์กร
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2
4. ส่งเสริมสุขภาพกายใจ 4.1 กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของ
แข็งแรง
เดือน ออกกาลังกายในหน่วยงาน (เวลา 16.00 –
16.30 น.)
4.2 กิจกรรม “Happy Friday” ทุกวันศุกร์ สุดท้าย
ของเดือน “หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food” (งดการ
ใช้ถุงพลาสติก)
4.3 กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหาร
ร่างกายและยืดเหยียดระหว่างวัน
4.4 วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อประเมินส่วน
ต่างๆของร่างกายเบื้องต้น

เพื่อบุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

เป้าหมาย
การประชุม
ประจาเดือน
8 ครั้ง
8 ครั้ง
8 ครั้ง

เพื่ อ ลด/ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพที่ เ กิ ด จันทร์-ศุกร์
จากพฤติกรรมเนือยนิ่ง
เพื่อให้ บุคลากรทุกคน เฝ้ าระวังภาวะสุขภาพ
2 ครั้ง
ของตนเอง และสามารถวางแผนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมได้
4.5 กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่นและให้เคล็ดลับ
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรมทางกายและ
12 ครั้ง
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเนือยนิ่งและมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
4.6 กิจ กรรม “สวดมนต์ ” บาบัด กาย เสริม สร้ า ง เพื่อบุคลลากรได้ขัดเกลาจิตใจ ให้มีสติ สมาธิ
วันพุธ
ความสบายใจ
ศีล และปัญญา
อย่างน้อย 2
ครั้ง/เดือน
4.7 กิจกรรมจิตอาสา
เพื่อทาความดี ช่วยเหลือสังคม แสดงถึงความมี ปีละ 2 ครั้ง
น้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
4.8 กิจกรรมตามเทศกาลและวันสาคัญต่างๆ
เพื่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือใน ปีละ 2 ครั้ง
ระดับหน่วยงาน กรม กระทรวง

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ธ.ค.64-ก.ค.65 บุคลากร กพร.

ธ.ค.64-ก.ค.65

อริยาพัชร
พีรพัฒน์

ธ.ค.64-ก.ค.65

อริยาพัชร

ธ.ค.64-ก.ค.65

อริยาพัชร
ญาสุมิน
อริยาพัชร

ธ.ค.64-ก.ค.65
ต.ค.64-ก.ย.
65

อริยาพัชร

ธ.ค.64-ก.ค.65

อริยาพัชร
พีรพัฒน์

ธ.ค.64-ก.ค.65

ปิยรัตน์

ธ.ค.64-ก.ค.65

ปิยรัตน์

มาตรการหรือ
กิจกรรมสาคัญ

แผนงาน/กิจกรรม

เป้าประสงค์

เพื่ อ ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ค วามเครี ย ดของ
บุ ค ล า ก ร พ ร้ อ ม ห า แ น ว ท า ง แ ก้ ปั ญ ห า
ความเครียด
4.10 การตรวจสุขภาพประจาปีและประเมินความ เพื่อให้ทราบสถานการณ์สุขภาพของบุคลากร
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด และนาผลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะห์ข้อมูล
ของบุคลากร อายุ 35 ปีขึ้นไป
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมให้บุคลากร
ทุกคนมีสุขภาพดี

ปีละ 2 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค.64-ก.ค.65

ปีละ 1 ครั้ง

ธ.ค.64-ก.ค.65

อริยาพัชร

4.11 การประเมิน Thai save Thai และมาตรการ เพื่อเป็นการคัดกรอกบุคลากรก่อนเข้าทางาน
จัดการกลุ่มเสียงสูง
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

วันทาการ
1 ฉบับ

ธ.ค.64-ก.ค.65

อริยาพัชร
พีรพัฒน์

4.9 ประเมินความเครียดบุคลากร

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
อริยาพัชร

