
1 การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาด ปลอดภัย   1.1 กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day - จ ำนวนุคลำกรท่ีให้ควำมร่วมมือ เดือนพฤศจิกำยน 2564 - 30 กันยำยน 2565 6 กลุ่มงาน

และเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (5 ส : สะสำง  สะดวก  สะอำด  สุขลักษณะ  ในกำรท ำกิจกรรม เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศ (ทุกวันพฤหัสบดี สัปดำห์ท่ี 3 ของเดือน) กลุ่มอ ำนวยกำร

ของคนท างานทุกคนและมีการจัดกิจกรรม สร้ำงนิสัย) ให้สถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน 1. 18 พ.ย. 64     2. 17 ธค. 64 กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์

ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้บุคลากรเกิดความ - หน่วยงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5ส. 3. 21 ม.ค. 65     4. 17 ก.พ. 65 กลุ่มพัฒนำฯแม่และเด็ก

สุขกายสบายใจในการท างาน - หน่วยงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน HWP (รอบ 5 เดือนแรก จ านวน 4 คร้ัง) กลุ่มพัฒนำฯวัยเรียนวัยรุ่น

(Healthy workplace Happy for life) 5. 18 มี.ค. 65     6. 22 เม.ย. 65 กลุ่มพัฒนำฯวัยท ำงำน

7. 20 พ.ค. 65     8. 17 มิ.ย. 65 กลุ่มพัฒนำฯผู้สูงอำยุ

9. 22 ก.ค. 65    

(รอบ 5 เดือนหลัง จ านวน 5 คร้ัง)

1.2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำ จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมกำรประชุม เดือนมกรำคม  - กุมภำพันธ์ 2565 กลุ่มอ ำนวยกำร

ศักยภำพ กำรขับเคล่ือนองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ เพ่ือให้เกิด กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 ปี 2565 ได้ส่ือสำร และเกิดกำร (จ านวน 1 คร้ัง)

กำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีร่วมกัน

***ปรับปรุงแผน

1.2 กิจกรรมกำรบริจำคส่ิงของคอมพิวเตอร์ - บุคลกรครูและนักเรียนได้มีกำรพัฒนำ เดือนพฤษภำคม 2565 กลุ่มอ ำนวยกำร

เก้ำอ้ี เคร่ืองใช้สอยต่ำงๆ ด้ำนทักษะและควำมรู้ใหม่ ๆ

ณ สถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรบ้ำนเฟ่ืองฟ้ำ สถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรบ้ำนเฟ่ืองฟ้ำ (จ านวน 1 คร้ัง)

จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ : สรุปตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการตัวช้ีวัดท่ี 2.2 เห็นชอบปรับปรุงแผนเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงขอปรับปรุง/เปล่ียนแปลงแผนการปฏิบัติการขัวเคล่ือตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ในส่วนของกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฯ (1.2) 

ผู้รับผิดชอบ

เป็นกิจกรรมการบริจาคส่ิงของคอมพิวเตอร์ เก้าอ้ี เคร่ืองใช้สอยต่างๆ ให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟ่ืองฟ้า จังหวัดนนทบุรี แทน

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด รอบ 5 เดือนหลัง 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน  มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ

ล าดับท่ี แผน กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการด าเนินการ



การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาด ปลอดภัย   กิจกรรมเพ่ิมเติม

และเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 1.3 กิจกรรมกำรเข้ำร่วมก้ำวท้ำใจ Season 4 - จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมก้ำวท้ำใจ เดือนมีนำคม 2565 - พฤษภำคม 2565 กลุ่มพัฒนำฯวัยท ำงำน

ของคนท างานทุกคนและมีการจัดกิจกรรม วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภำพ Season 4

ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้บุคลากรเกิดความ

สุขกายสบายใจในการท างาน (จ านวน 48 คน)

(Healthy workplace Happy for life) 

2 การตรวจสุขภาพประจ าปี - บุคลำกรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี - จ ำนวนบุคลำกรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ เดือนมีนำคม 2565 - กรกฎำคม 2565 กลุ่มอ ำนวยกำร

ประจ ำปี 2565

(จ านวน 1 คร้ัง)

3 การวัดดัชนีมวลกาย (BMI) - บุคลำกรเข้ำรับกำรตวรจ Inbody - ร้อยละของจ ำนวนุคลำกรท่ีเพ่ิมข้ึน เดือนธันวำคม 2564 - กุมภำพันธ์ 2565 กลุ่มพัฒนำฯผู้สูงอำยุ

- ติดตำมผลกำรตรวจอย่ำงต่อเน่ือง ของบุลำกร ท่ีมี BMI ปกติ และเดือนพฤษภำคม 2565 - กรกฎำคม 2565 กลุ่มพัฒนำฯ วัยท ำงำน

- กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลำกร

 รอบ 5 เดือนแรก (จ านวน 2 คร้ัง/คน)

รอบ 5 เดือนหลัง (จ านวน 2 คร้ัง/คน)

 ท้ังปี = (จ านวน 4 คร้ัง/คน)

ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

- 2 -

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด รอบ 5 เดือนหลัง 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน  มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ

ล าดับท่ี แผน กิจกรรม เป้าหมาย


