
แบบฟอรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับปรับปรุง (รอบ 5 เดือนหลัง) 

 

1. วัตถุประสงค (Objectives) 

 1. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจดานการสงเสริมสุขภาพใหกับบุคลากรในองคกร และพัฒนาใหเปน

องคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 

 2. เพ่ือใหคณะทำงานไดใชเปนแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน มีชีวิตชีวา

และเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 3. เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดทราบถึง ข้ันตอน หรือกระบวนการทำงานมาตรฐานของตัวชี้วัดท่ี 2.2  

2. ขอบเขต (Scope) 

 แสดงขบวนการ ข้ันตอน โดยละเอียดของการดำเนินงานของตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา

สถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต สำนักสงเสริมสุขภาพ 

3. คำจำกัดความ (Definition) 

 - สถานที่ทำงานนาอยู หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย 

และเอ้ือตอการมีสุขภาพดีของคนทำงานทุกคน และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเพ่ือใหบุคลากรในกรมอนามัยเกิด

ความสุขกายสบายใจในการทำงาน (Healthy workplace Happy for life) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุงเนน

ใหบุคลากร   กรมอนามัยตระหนักและเฝาระวังภาวะสุขภาพของตนเอง รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ี

เหมาะสม 

 - สถานท่ีทำงานมีชีวิตชีวา หมายถึง สถานท่ีทำงานท่ีมีการสงเสริมและพัฒนาคนในองคกรใหมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี ครอบคลุมท้ังดานสุขภาพรางกาย จิตใจ การอยูในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาด สดชื่น เอ้ือตอการมีสุขภาพดี ซ่ึงจะนำไปสู

ผลลัพธของการมีสุขภาพท่ีดีอยางยั่งยืน 

 - การเสริมสรางคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ 

อันนำมาซ่ึงความสุข ความม่ันคง ความกาวหนาในการทำงานของบุคลากร 

 - บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางประจำในสังกัด

กรมอนามัย 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

 ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมอำนวยการ 

 ผูมีสวนเก่ียวของ : คณะทำงานพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

และเจาหนาท่ีกองคลังทุกคน 

 

 

ช่ือหนวยงาน 

กองคลัง 

คูมือการปฏิบัติงานการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 2.2 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 



5. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) (ฉบับปรับปรุง) 

ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. 

 - จัดทำคำสั่งคณะทำงานขับเคลือ่น 
- ผูอำนวยการกองคลงัเปนประธาน
และลงนามคำสั่ง  10-30 พ.ย. 64 กลุมอำนวยการ 

คำสั่งกองคลัง 

2. 

 - ภาวะส ุขภาพของบ ุคลากร  
กองคลัง 
- ความพึงพอใจผูมีสวนไดสวน
เสีย 

1.รอบ 5 เดือนแรก 
10-30 พ.ย. 64 
 
2.รอบ 5 เดือนหลัง 
มี.ค.-เม.ย.65 

กลุมอำนวยการ 

1. แบบประเมินภาวะ
สุขภาพบุคลากร  
กรมอนามัย 2565 

2. แบบสำรวจความ 
พึงพอใจผูมีสวนได
สวนเสีย 

3.  

 1 .  ว ิ เคราะห สถานการณ การ
ดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นา
ทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต  
และความส ุ ขของคนทำงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. วิเคราะหภาวะสุขภาพของ
บุคลากรกองคลัง 
3. วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.รอบ 5 เดือนแรก 
10-30 พ.ย. 64 
 
2.รอบ 5 เดือนหลัง 
มี.ค.-เม.ย.65 

กลุมอำนวยการ 

1. ผลการวิเคราะห
ขอมูล 

2. ผลการดำเนินงาน   
ท่ีผานมา 
3.ประเด็นความรู
ประกอบการวิเคราะห 

4. 

 จัดประชุมคณะทำงาน 
1. แจงบทบาทหนา ท่ี
คณะทำงาน  
2. ช้ีแจงเกณฑและแนวทาง 
3. นำเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล 
4. จัดทำแผนฯ/ปรับปรุงแผนฯ 

1.รอบ 5 เดือนแรก 
10-30 พ.ย. 64 
 
2.รอบ 5 เดือนหลัง 
มี.ค.-เม.ย.65 

กลุมอำนวยการ 

1. สรุปรายงานการ
ประชุม 

2. แผนปฏิบัติการ
พัฒนาสถานท่ีทำงาน
นาอยู นาทำงานมี
ชีวิตชีวา 
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 - เสนอแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ป2565 
นำเสนอกิจกรรม 

1.รอบ 5 เดือนแรก 
10-30 พ.ย. 64 
 
2.รอบ 5 เดือนหลัง 
มี.ค.-เม.ย.65 

กลุมอำนวยการ 

1. รายงานการประชุม 

2. แผนปฏิบัติการ
พัฒนาสถานท่ีทำงาน
นาอยู นาทำงานมี
ชีวิตชีวา 

 

  

 

  

จัดทำคำสั่งคณะทำงาน 

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล

บุคลากร 

วิเคราะหผลการสำรวจความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่

ทำงานนาอยู นาทำงานมี

ชีวิตชีวา 

เสนอผูอำนวยการ

อนุมัติแผน 

ไมอนุมัต ิ

อนุมตั ิ



 

ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

  

 

  

6. 

 จัดทำ ทำเนียบผูมีสวนไดสวน
เส ียในการดำเนินงานพัฒนา
สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน 
มีชีวิตชีวา 

ต.ค.64 – ก.ค.65 กลุมอำนวยการ 

ทำเนียบผูมสีวนได
สวนเสยี 

7. 

 -  กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
สถานท่ีทำงานนาอยูนาทำงาน  
- Big Cleaning  ต.ค.64 – ก.ค.65 บุคลากรกองคลัง 

1. ภาพกิจกรรม 

2. ผลการวิเคราะห
ขอมูล 

8.  

 - ออกกำลังกาย 
- ใหความรูดานสงเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอมและสมดุลใน
ชีวิตการทำงาน 
- กิจกรรมนันทนาการ 

ต.ค.64 – ก.ค.65 บุคลากรกองคลัง 

1. ภาพกิจกรรม 

2. ผลการวิเคราะห
ขอมูล 

9. 

 1. ร ับการตรวจประเม ินจาก
คณะกรรมการกรมอานมัย และ
คณะทำงาน 
2. ดำเนินการแกไขตามที่ไดรับ
คำแนะนำ 
3. สรุปผลการตรวจประเมิน 

ต.ค.64 – ก.ค.65 
คณะทำงาน

ตรวจประเมิน 

1. ภาพกิจกรรม 
2. สรุปผลการตรวจ
ประเมิน 
3. หนังสือแจงเวียน 

10. 

 - จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(SOP) ของตัวช้ีวัด 

ต.ค.64 – ก.ค.65 กลุมอำนวยการ 

- รายงาน SOP 

11. 

 - เก็บหลักฐานเอกสารจากการ
ดำเนินงาน ตรวจสอบและนำเขา
ระบบDOCกรมอนามัยภายใน
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

ต.ค.64 – ก.ค.65 กลุมอำนวยการ 

คียเขาระบบ DOC 

12. 

 
 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. จัดเก็บเอกสาร 
3. เผยแพรและแจงเวียน 
 

ต.ค. - ก.ค.65 กลุมอำนวยการ 

รายงานติดตามการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัดตาม
คำรับรองฯ ทุกเดือน 
และนำข้ึนเว็บไซต
หนวยงานภายในวันท่ี 
10  ของเดือน 

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ

สมดลุในชีวิตการทำงาน 

เก็บหลักฐาน/เอกสารคียเขา

ระบบ DOC 

SOP 

เขารับการตรวจประเมิน

สถานท่ีทำงานนาอยู 

ทำเนียบผูมีสวนไดสวนเสีย     

การติดตามและ

ประเมินผล 


