
 1.1 ประกาศนโยบายสถานที่ท างานนา่อยู่ นา่
ท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
และวัฒนธรรมองค์กรและส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
และแต่งต้ังคณะท างานพฒันาสถานที่ท างานนา่อยู่ฯ

บคุลากรรับทราบนโยบาย 
สถานที่ท างานนา่อยู่ นา่ท างานฯ
 และวัฒนธรรมองค์กร และ
ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานพฒันา
สถานที่ท างานนา่อยู่ฯ

  10-30 พ.ย.64  -ประกาศนโยบายสถานที่
ท างานนา่อยู่ฯ และประกาศ
วัฒนธรรมองค์กรส่ือสารใหบ้คุลากร
กองคลังทราบ โดยการท าหนงัสือแจ้ง
เวียนและติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ

กลุ่มอ านวยการ

 1.2 รวบรวมและวิเคราะหส์ถานการณ์การ
ด าเนนิงานในปี2564 ผลการวิเคราะหภ์าวะสุขภาพ
ของบคุลากรและความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์

วิเคราะหข์้อมลูของบคุลากรเพื่อ
การขับเคล่ือนตัวชี้วัด

 10 -30 พ.ย.64 รายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์การด าเนนิงานในปี2564
 และผลการวิเคราะหภ์าวะสุขภาพ
ของบคุลากร

กลุ่มอ านวยการ

 1.3 วิเคราะหผ์ลการส ารวจความพงึพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคล่ือน
ตัวชี้วัดการด าเนนิงานสถานที่ท างานนา่อยู่นา่ท างาน
 และท าท าเนยีบผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

วิเคราะหผ์ลการส ารวจความ
พงึพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และจัดท า
ท าเนยีบผู้รับบริการ
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

 10-30 พ.ย.64 รายงานการวิเคราะหค์วาม
พงึพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และท าเนยีบ
ผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย

กลุ่มอ านวยการ

 1.4 ประชุมจัดท าแผนปฏบิติัการพฒันาสถานที่
ท างานนา่อยู่นา่ท างานมชีีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต มาตรการและประเด็นความรู้ และ
มาตรฐานการปฏบิติังาน (SOP) ของตัวชี้วัดและ
เสนอผู้อ านวยการเพื่อขออนมุติัแผนปฎบิติัการฯ 
และมาตรการฯ

ตัวแทนคณะท างานฯ  ทั้ง 3 ทมี 
มส่ีวนร่วมในการท าแผนปฏบิติั
การพฒันาสถานที่ท างานฯ และ
มาตรการและประเด็นความรู้

   20-30 พ.ย.64 แผนปฏบิติัการพฒันา
สถานที่ท างานนา่อยู่นา่
ท างานมชีีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
มาตรการและประเด็นความรู้

กลุ่มอ านวยการ

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน มชีวีิตชวีา และเสริมสร้างคุณภาพชวีิต ประจ าปีงบประมาณ 2565

มาตรการ ประเด็นความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผลการด าเนินการ

1.การขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
สถานที่ท างานนา่อยู่ 
นา่ท างาน

เกณฑ์ประเมนิ 5 ส 
และเกณฑ์การประเมนิ
สถานที่ท างาน นา่อยู่ นา่
ท างาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน



ผู้รบัผิดชอบมาตรการ ประเด็นความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผลการด าเนินการ

1.5 จัดท าแผนด าเนนิการและจัดกจิกรรมพฒันา
ส่ิงแวดล้อมในสถานที่ท างานนา่อยู่นา่ท างาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
ตามเกณฑ์ประเมนิ ฯ

บคุลากรทกุคน
มส่ีวนร่วมในการพฒันาสถานที่
ท างานฯ

พ.ย.64 - ก.ย.65  -แผนด าเนนิการ
 -ภาพกจิกรรมพฒันาส่ิงแวดล้อม ใน
สถานที่ท างานฯ 
(Big Cleaning) ปลีะ 2 คร้ัง

บคุลากรกองคลัง

1.6 ประชุมหนว่ยงานเพื่อก ากบัและติดตามการ
เข้าประเมนิการพฒันาสถานที่ท างานนา่อยู่ นา่
ท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนท างาน 
ตามเกณฑ์ HWP , 5 ส. และรายงานผลการ
ด าเนนิงานในระบบ DOC

ตัวแทนคณะท างานฯ และ
บคุลากรทกุกลุ่มงานประชุม
รายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิติัการพฒันาสถานที่
ท างาน มกีารรายงานผลในระบบ
 DOC

ต.ค.64 - ก.ย.65 รายงานการติดตามการด าเนนิงาน
พฒันาสถานที่ท างานนา่อยู่
 นา่ท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนท างาน

กลุ่มอ านวยการ

2.1 จัดท าแบบสอบถามความต้องการฯ และ
วิเคราะหห์าความต้องการได้รับความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพของบคุลากร

บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม พ.ย.64 - ก.ย.65 ผลการวิเคราะหผู้์มส่ีวนได้
ส่วนเสีย

พมิพร,พรพรรณ

2.2 จัดกจิกรรมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
อนามยัส่ิงแวดล้อมและสมดุลในชีวิตการท างาน
     1) กจิกรรมออกก าลังกาย

บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค.64 - ก.ย.65 ภาพกจิกรรมออกก าลังกายของกอง
คลัง เช่น การยืดเหยียด
ช่วงส้ันๆ

พมิพร,พรพรรณ

     2) กจิกรรมใหค้วามรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ
อนามยั 
ส่ิงแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน

บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค.64 - ก.ย.65  เจ้าหน้าที่กองคลังได้รับความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
ความสมดุลในชีวิตการท างาน ได้แก่ 
กิจกรรม
ส่งเสริมโภชนาการ การดูแลสุขภาพช่อง
ปาก การส่งเสริมป้องกันภาวะโลหิตจาง
 และการตรวจสุขภาพที่จ าเป็นและ
เหมาะสมส าหรับประชาชน

เจนจิรา,ณัฏฐณิชา

     3) กจิกรรมนนัทนาการ บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค.64 - ก.ย.65 ภาพกจิกรรมนนัทนาการของ
กองคลัง

พมิพร,พรพรรณ

 -การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ
 -คู่มอืธงโภชนาการ
 -ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพช่องปาก

1.การขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
สถานที่ท างานนา่อยู่ 
นา่ท างาน (ต่อ)

2.ส่งเสริมใหบ้คุลากร
มกีจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
อนามยัส่ิงแวดล้อมและ
สมดุลในชีวิตการท างาน



ผู้รบัผิดชอบมาตรการ ประเด็นความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผลการด าเนินการ

3.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี บคุลากรกองคลังเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ

ธ.ค.64 - ก.ย.65  -หลักฐานการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของบคุลากรกองคลัง
 -รายงานการประเมนิความเส่ียงต่อ
การเกดิโรคเส้นเลือดหวัใจฯ ของ
บคุลากรที่มอีายุ 
35 ปขีึ้นไป

พสิมยั,ณัฏฐณิชา

3.2 กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย บคุลากรกองคลังเข้าร่วม
กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย

ธ.ค.64 - ก.ย.65 มผีลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของกองคลัง

พสิมยั,ณัฏฐณิชา

3.3  การตรวจวัดดัชนมีวลกาย (BMI) 
ของบคุลากรกองคลัง

บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค.64 - ก.ย.65 ผลการตรวจประเมนิหาค่า 
BMI ของบคุลากรกองคลัง

จีระภา,พมิพร

4. ส่งเสริมใหบ้คุลากร
มส่ีวนร่วมในการพฒันา
สถานที่ท างาน ส่ิงแวดล้อม
และความสมดุล
ในชีวิตการท างาน

เกณฑ์ประเมนิ 5 ส 
และเกณฑ์การประเมนิ
สถานที่ท างาน นา่อยู่
นา่ท างาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนท างาน

 4.1 กจิกรรมพฒันาส่ิงแวดล้อมใหน้า่อยู่นา่ท างาน 
เอื้อต่อการมสุีขภาพดี

บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค.64 - ก.ย.65  -หนว่ยงานมส่ิีงแวดล้อมให้
นา่อยู่ นา่ท างาน เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี
 -เข้ารับการตรวจประเมนิสถานที่
ท างานนา่อยู่นา่ท างานฯ

บคุลากรกองคลัง

3. เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
บคุลากร

การตรวจสุขภาพที่
เหมาะสมและจ าเปน็
ส าหรับประชาชน


