หน#าที่ 1

-เอกสารสรุปผลการดำเนินงานสถานที่ทำงานน*าอยู* น*าทำงาน เสริมสร3างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life)
รอบที่ 2 ปIงบประมาณ 2564

ศูนยSอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการองคSกรสรYางสุข ปI 2564
ศูนยSอนามัยที่ 11

หน#าที่ 2

สรุปผลการวิเคราะห0ความผูกพันของบุคลากรต;อองค0กรและ
สถานการณ0ตามเกณฑ0 Healthy Workplace Happy for Life
ของศูนย0อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปZงบประมาณ 2564
*************************
1. สรุปผลการวิเคราะห0ความผูกพันของบุคลากรต;อองค0กร

มีผู%ตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรของศูนย;อนามัยที่ 11 จำนวน 135 คน มีรายละเอียดปFจจัยสGวนบุคคลดังนี้
ผลการสํารวจความผูกพันองค์กรของบุคลากร ศูนย์อนามัยที; 11 ปี 2563 ตาม Link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yY0brPegkK3SIYNrhDBc0OrKQYFFogi5/edit#gid=136913721

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร%อยละความผูกพันของบุคลากร ศูนย;อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ปK 2563 (N=135)
ปFจจัยสGวนบุคคล
จำนวน
ร%อยละ
อายุบุคลากร
28 – 40 ปK (Generation Y)
51
37.8
41 – 55 ปK (Generation X)
76
56.2
56 – 60 ปK (Baby Boom)
8
6.0
อายุการปฏิบัติราชการ
1 ปK
8
6.0
1-5 ปK
9
6.7
6-10 ปK
17
12.7
11-15 ปK
24
19.4
15 ปKขึ้นไป
74
55.2
ระดับการศึกษา
ต่ำกวGาปริญญาตรี
29
21.6
ปริญญาตรี
85
63.4
ปริญญาโท
16
11.9
ปริญญาเอก
4
3.1
จำนวนบุคลากร
ข%าราชการ
90
67.2
พนักงานกระทรวง
28
20.9
พนักงานราชการ
9
6.7
ลูกจ%างประจำ
7
5.2
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ปFจจัยสGวนบุคคล
ระดับตำแหนGง
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ชำนาญการ
ชำนาญงาน
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

จำนวน

ร%อยละ
20
5
46
11
6
2

22.2
5.6
51.1
12.2
6.7
2.2

จากตารางที่ 1 พบวGา บุคลากรสGวนใหญGอายุระหวGาง 41-55 ปK (Gen. X) ร%อยละ 56.2 และ มีบุคลากรที่อายุ
ระหวGาง 28-40 ปK (Gen.Y) ร%อยละ 37.8 ซึ่งบุคลากรทั้งสองสGวนเปrนกำลังสำคัญตGอการขับเคลื่อนองค;กรและบุคลากรสGวน
ใหญGของศูนย;อนามัยที่ 11 ที่จะสามารถดำเนินการได%มีประสิทธิภาพ บุคลากรสGวนใหญGเปrนข%าราชการ ร%อยละ 67.2 ระดับ
ปริญญาตรี ร%อยละ 63.4 และตำแหนGงระดับชำนาญการ ร%อยละ 51.1
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร%อยระดับความคิดเห็นของบุคลากร ศูนย;อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ปK 2563 (N=135)
ระดับความคิดเห็น
คำถาม
เห็นด%วย
ไมGแนGใจ
ไมGเห็นด%วย
จำนวน ร%อยละ จำนวน ร%อยละ จำนวน ร%อยละ
15 11.1
13
9.6
107
79.3
*1. ฉันไม่มีสมาธิในการทางานเพราะกังวลถึงภาระ
ที่บ้าน
13
9.6
13
9.6
109
80.8
*2 ความเครียดจากเรื่องส่วนตัวทำให้ฉันทางาน
บกพร่อง
10
7.4
13
9.6
112
83.0
*3 ฉันเหนื่อยล้าจากภาระงานที่บ้านจนทำให้
ทำงานได้ไม่เต็มที่
5
3.7
15 11.1
115
85.2
*4 ฉันไม่สามารถทางานเสร็จตามเวลาเพราะต้อง
จัดการกับเรื่องส่วนตัว
32 23.7
16 11.9
87
64.4
*5 ฉันทางานหนักจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัว
25 18.5
32 23.7
78
57.8
*6 ความเครียดจากที่ทางานทาให้ฉันมีปัญหากับ
ครอบครัว
47 34.8
17 12.6
71
52.6
*7. บ่อยครั้งที่ฉันมีงานติดพันจนทาให้ไม่สามารถ
ไปร่วมกิจกรรมกับ ครอบครัว หรือเพื่อนฝูงหรือทา
กิจกรรมที่สนใจได้
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คำถาม
*8 ฉันทางานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน และดูแล
สุขภาพของตัวเอง
9. งานของฉันช่วยให้ฉันรับผิดชอบต่อครอบครัวได้
ดีขึ้น
10. ตารางงานของฉันมีความเหมาะสม และช่วย
ให้ฉันสามารถบริหาร จัดการกับภาระส่วนตัวได้
เป็นอย่างดี
11 งานของฉันมีส่วนในการช่วยส่งเสริม
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
12. งานของฉันสนับสนับสนุนให้ฉันมีโอกาสพัฒนา
ตัวเอง และมีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคมที่
ฉันสนใจ
13. ครอบครัวของฉันชGวยสนับสนุน และเปrนกาลัง
ใจที่ดีให%ฉันในการทางาน
14. ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงช่วยให้ฉันคลายเครียด
จากการทางาน
15. กิจกรรมในชีวิตส่วนตัวของฉันช่วยเสริมสร้าง
ทักษะให้ฉันทางานได้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
16. การเรียนรู้จากการสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวช่วยให้ฉันมี สัมพันธภาพที่ดีกับหัวหน้า
งานและเพื่อนร่วมงา
หมายเหตุ * เปrนคำถามเชิงปฏิเสธ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด%วย
ไมGแนGใจ
ไมGเห็นด%วย
จำนวน ร%อยละ จำนวน ร%อยละ จำนวน ร%อยละ
22 16.3
5
3.7
88
65.1
95

70.1

33

24.4

7

5.2

75

55.6

28

20.7

32

23.7

100

74.1

21

15.6

14

10.3

93

68.1

25

18.5

17

12.4

109

80.7

15

11.1

11

8.2

112

83.0

15

11.1

9

6.9

104

77.0

22

16.1

9

6.9

106

78.5

20

14.6

9

6.9

จากตารางที่ 2 พบวGา บุคลากรสGวนใหญGแสดงความคิดเห็น ร%อยละ 75 ถือวGาภาพรวมอยูGในเกณฑ;ดี แตGก็มีบาง
ประเด็นที่ต%องรGวมกันหรือสGงเสริมให%บุคลากรผGอนคลายในการใช%ชีวิตและสนับสนุนโดยองค;กรมากขึ้น โดยคิดจากคะแนนที่
ต่ำกวGาร%อยละ 60 ประกอบด%วย ความเครียดจากที่ทางานทาให้ฉันมีปัญหากับครอบครัว ร%อยละ 57.8 บ่อยครั้งที่ฉันมีงานติด
พันจนทำให้ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมกับ ครอบครัว หรือเพื่อนฝูงหรือทากิจกรรมที่สนใจได้ ร%อยละ 52.6 ตารางงานของฉัน
มีความเหมาะสม และช่วยให้ฉันสามารถบริหาร จัดการกับภาระส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ร%อยละ 55.6 ซึ่งพบวGาสGวนใหญGยังไมG
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สามารถจัดการกับการดำเนินชีวิตได%ดีพอ ทำให%การทำงานและการใช%ชีวิตทั้งครอบครัวและสGวนตัวไมGสมดุลกัน ซึ่งอาจทำให%
เกิดปFญหาขึ้นทั้งตนเองและครอบครัวได%ในอนาคต
ผลการสำรวจปFจจัยตGาง ๆ ตGอความคิดเห็นของบุคลากร ศูนย;อนามัยที่ 11 พบวGา บุคลากรของศูนย;อนามัยสGวนใหญG
มีความคิดเห็นเห็นด%วยและเห็นด%วยอยGางยิ่ง ดังข%อมูลดังนี้
1. ป,จจัยเกี่ยวกับองค7กร พบว:า
- การยอมรับของบุคลากรทั่วไป ร%อยละ 81.4
- อุปกรณ;ที่เหมาะสมและเพียงพอกับทำงาน ร%อยละ 93.1
- นโยบายและทิศทางชัดเจน ร%อยละ 75.7
- มีระบบทำงานที่ดี ร%อยละ 73.1
- หนGวยงานเห็นความสำคัญ ร%อยละ 71.1
- หนGวยงานได%สื่อสารสร%างความเข%าใจในเรื่องตGางๆ อยGางทั่วถึง ร%อยละ 67.8
2. ป,จจัยเกี่ยวกับงานที่ทำ
- งานที่ทำมีคุณคGาและเกิดประโยชน; ร%อยละ 96.3
- งานที่ได%รับมอบหมายมีความท%าทาย ร%อยละ 90.3
- งานที่ทำอยูGชGวยให%เกิดการเรียนรู%และพัฒนาตนเอง ร%อยละ 90.3
- งานที่ทำอยูGตรงกับความถนัดของทGาน ร%อยละ 85.8
- ทGานมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ได%รับมอบหมาย ร%อยละ 74.6
- ทGานได%รับความคิดสร%างสรรค;ในงานที่ทำนรับผิดชอบอยูGเสมอ ร%อยละ 79.9
3. ป,จจัยเกี่ยวกับคนในองค7กร
- เพื่อนรGวมงานของทGานมีสGวนชGวยทำให%งานประสบความสำเร็จ ร%อยละ 82.1
- เพื่อนรGวมงานมีจริยธรรม ร%อยละ 79.2
- หัวหน%างานมีวุฒิภาวะทางอารมย; ร%อยละ 79.1
4. ป,จจัยเกี่ยวกับผูDบังคับบัญชาโดยตรง
- หัวหน%างานมีวุฒิภาวะทางอารมย; ร%อยละ 73.1
- หัวหน%างานเปrนคนมีความสามารถ ร%อยละ 81.4
- หัวหน%างานสั่งการโดยให%แนวทางชัดเจน ร%อยละ 75.4
- หัวหน%างานแนะนำและสอนงาน ร%อยละ 73.9
- หัวหน%างานมีสGวนรับผิดชอบในความผิดพลาดของทGาน ร%อยละ 70.1
5. ป,จจัยเกี่ยวกับผูบD ริหารระดับสูง
- ผู%บริหารระดับสูงขององค;กรมีวิสัยทัศน; ร%อยละ 80.6
- ผู%บริหารระดับสูงขององค;กรมีคุณธรรม ร%อยละ 88.1
- ผู%บริหารระดับสูงขององค;กรเปrนผู%นำการเปลี่ยนแปลง ร%อยละ 73.9
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- ผู%บริหารระดับสูงขององค;กรสร%างบรรยากาศของการมีสGวนรGวม ร%อยละ 80.6
6. ป,จจัยเกี่ยวกับสถานการณ7ของตนเองและภาพแวดลDอม
- ทGานไมGมีปFญหาด%านสุขภาพ ร%อยละ 78.4
- ครอบครัวสามารถทำงานให%บรรลุตามเป}าหมายได%เสมอ ร%อยละ 96.3
- ทGานมีความสามารถทำงานให%บรรลุตามเป}าหมายได%เสมอ ร%อยละ 95.5
- ทGานไมGมีภาระหนี้สิน หรือสามารถจัดการภาระหนี้สินของตนเองได% ร%อยละ 79.2
- ทGานมีโอกาสได%ทำกิจกรรมที่ทำให%มีความสุขอยูGเสมอ ร%อยละ. 85.1
7. ป,จจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน
- ทGานได%รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเปrนรูปธรรมกับการปฏิบัติงาน ร%อยละ 64.9
- ทGานได%ใช%ประโยชน;จากสวัสดิการของหนGวยงาน ร%อยละ 62.9
- ทGานได%รับการยกยGองชมเชยเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ร%อยละ 65.7
8. ความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ
- ทGานเชื่อมั่นในทิศทางการดำเนินงานของหนGวยงานที่สังกัด ร%อยละ 77.7
- ทGานมีความกระตือรือร%นในการทำงาน ร%อยละ 88.0
- ทGานได%เข%ารGวมกิจกรรมตGางๆ ของหนGวยงาน ร%อยละ 86.6
ขDอเสนอแนะจากผูDมีส:วนไดDส:วนเสีย
ดDานบุคคล
>>ควรสนับสนุนให%บุคลากรเพิ่มทักษะความรู% การปฏิบัติที่ดี เน%นการทำงานเปrนทีม มีกิจกรรมตGางๆ อยGางตGอเนื่อง
เพื่อสร%างความผูกพันขององค;กร
>>ควรมีการพัฒนาทักษะด%านการใช%ชีวิตระหวGางการทำงาน ชีวิตครอบครัว และชีวิตสGวนตัวให%สมดุล และสามารถ
จัดการความเครียดได%อยGางเหมาะสมตGอการดำเนินชีวิต
ดDานองค7กร
>>การสื่อสารบางประเด็นขององค;กรยังไมGครอบคลุมและไมGทั่วถึงเทGาทีค่ วร ทำให%คนในองค;กรไมGสามารถปฏิบัติได%
ตรงกันและมีความคลาดเคลื่อน แตGองค;กรมีเทคโนโลยีครอบคลุมดีพอสมควรตGอการใช%งาน
>>ควรเพิ่มด%านสวัสดิการตGางๆ ให%กับบุคลากรในองค;กร เชGน การสนับสนุนการหารายได% การเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงาน
>>บางจุด/บางสGวนของหนGวยงานต%องปรับปรุงให%ได%ตามมาตรฐาน Healthy Workplace for life เพื่อให%เอื้อตGอ
การปฏิบัติงาน
>>องค;กรควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมและเพิ่มทักษะชีวิตอยGางสมดุล และมีการชGวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ระหวGางสมาชิก สGงเสริมการสร%างรายได% และการให%กำลังใจซึ่งกันและกัน
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ตารางที่ 3 แสดงการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู%ในการพัฒนา Healthy Workplace for life และเสริมสร%างความ
ผูกพันในองค;กร ของศูนย;อนามัยที่ 11
ประเด็นความรู-ที่ต-องพัฒนา/อื่นๆ
ลำดับ
ประเด็น
มาตรการ
การพัฒนา Healthy Workplace for life
1 การสนับสนุนองค;กรและการ การกำหนดคณะกรรมการองค;กร
ใช%การประชุมของคณะกรรมการ
มีสGวนรGวม
สร%างสุข ศอ.11 ในการขับเคลื่อนการ ติดตามการดำเนินงาน
ดำเนินงาน ปKงบประมาณ 2564
2 เกณฑ;ความสะอาด
การประเมินผลและติดตามการ
การตรวจสอบความสะอาดและ
ดำเนินงานของกลุGมงานโดยใช%
การฝŠกทักษะของเกณฑ;ความ
คณะกรรมการองค;กรสร%างสุข ศอ.11 สะอาด
และมีผลตGอการประเมินผลงานของ
กลุGมงาน
3 เกณฑ;ปลอดภัย
กำหนดจุดเสี่ยงตGางๆ และป}องกันการ เพิ่มทักษะให%กับคณะกรรมการฯ
เกิดอุบัติเหตุและปFจจัยเสี่ยงจากอื่นๆ และผู%เกี่ยวข%องเกี่ยวกับการดูจุด
ที่กGอให%เกิดผลกระทบตGอสุขภาพ
เสี่ยง และลดปFญหาจากการเกิด
อุบัติเหตุในองค;กร
4 เกณฑ;สิ่งแวดล%อมดี
เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดความรGมรื่นให%
เปŒดกลุGมไลน; ให%แสดงความ
เหมาะสมในทุกบริเวณ
คิดเห็นตGอการพัฒนาด%าน
สิ่งแวดล%อมในองค;กร
5 เกณฑ;มีชีวิตชีวาและสมดุล
จัดสถานที่ออกกำลังกาย ติดไฟสวGาง การรGวมชื่นชมยินดีและสGงเสริม
ชีวิต
บริเวณที่เปrนจุดอับและเพิ่มจุดออก
การดำเนินงานที่สGงผลดีตGอ
กำลังกายทั่วบริเวณ
บุคลากรในองค;กรผGาน
-การรายงานกิจกรรมของแตGละกลุGม คณะกรรมการและสื่อสารตGางๆ
งานในการดำเนินงานตGางๆ ที่ทำงาน เพื่อเปrนแบบอยGางที่ดีตGอ
รGวมกัน และกิจกรรมที่สGงผลดีตGอ
บุคคลากรรอบข%าง
องค;กร
ชื่อกลุGม คณะกรรมการองค;กร
สร%างสุข Hpc11.Gr เปrนต%น

หน#าที่ 8

ลำดับ
ประเด็น
มาตรการ
ความผูกพันองค;กร
1 ความพึงพอใจของบุคลากรตGอ สร%างแบบฟอร;มการประเมินความพึง
องค;กร
พอใจตGอสถานที่ทำงานและรับฟFง
ความคิดของบุคลากรเพื่อนำไปสูGการ
พัฒนาองค;กร
2 ความรัก ความผูกพันของคน มีกิจกรรมรGวมกันในการสร%างความรัก
ในองค;กร
ความผูกพันองค;กร เชGน รณรงค; Big
cleaning day กิจกรรมวันครบรอบ
ศูนย;อนามัย กิจกรรมออกกำลังก%าว
ท%าใจ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมรณรงค;
ด%านสิ่งแวดล%อมและสุขภาพ เปrนต%น
3 การมีสGวนรGวมของบุคลากรที่ การประเมินผลการเข%ารGวมกิจกรรม
เกี่ยวข%องกับการพัฒนาองค;กร และผลจากการเข%ารGวมกิจกรรม

ประเด็นความรู-ที่ต-องพัฒนา/อื่นๆ

นำคำแนะนำของบุคลากรมาผGาน
คณะกรรมการฯ เพื่อนำมาพัฒนา
องค;กรให%เหมาะสมและดีตGอ
บุคลากรโดยภาพรวม
การเข%ารGวมกิจกรรมตามเป}าหมาย
ที่วางไว% ระดับความพึงพอใจตGอ
กิจกรรม/สถานที่ขององค;กรไมG
น%อยกวGา ร%อยละ 80 ของบุคลากร
ที่เข%ารGวมกิจกรรม
ประเมินผู%เข%ารGวมกิจกรรมและผล
จากการดำเนินกิจกรรมแตGละครั้ง
โดยผGานกลุGมไลน; กิจกรรมสัมพันธ;

2. สรุปผล/สถานการณ0ตามเกณฑ0 Healthy Workplace Happy for Life และผลการดำเนินงาน 5 ส
ของศูนย0อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปZงบประมาณ 2564

(ผู%รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวจิราพร เหมทานนท; นักวิชาการสาธารณสุข เลขานุการคณะกรรมการองค;กรสร%างสุข)
ผลการดำเนินงาน 5 ส ของหนGวยงานสามารถดำเนินได% จำนวน 38 ข%อ จาก 42 ข%อ ยังต%องปรับปรุงบ%างในบางสGวน
ซึ่งทางผู%รับผิดชอบกำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงตGอไป
สGวนผลการประเมินตนเองตามเกณฑ; Healthy Workplace Happy for Life ของศูนย;อนามัยที่ 11 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ; Healthy Workplace Happy for Life ของศูนย;อนามัยที่ 11
นครศรีธรรมราช ประจำปKงบประมาณ 2564
จำนวนขDอที่ผ:าน จำนวนขDอที่ผ:านจาก
เกณฑ7การพิจารณา
จำนวนขDอทั้งหมด
การประเมินตนเอง เกณฑ7การประเมิน
การสนับสนุนองค;กรและการมีสGวนรGวม
5
5
5
เกณฑ;สะอาด
11
11
11
เกณฑ;ปลอดภัย
12
11
1
เกณฑ;สิ่งแวดล%อมดี
9
9
9
เกณฑ;มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต
5
5
5
รวมทั้งหมด
42
42
42

หน#าที่ 9

จากการประเมินตนเองตามเกณฑ; Healthy Workplace Happy for Life ของกรมอนามัย โดยศูนย;อนามัยที่ 11
นครศรีธรรมราช ประจำปKงบประมาณ 2564 ได%ผGานเกณฑ;การประเมินทุกด%านตามเกณฑ;ทั้ง 5 ด%าน จำนวน 42 ข%อ สิ่งที่ต%อง
เน%นย้ำคือ การจัดการระบบดูแลอยGางตGอเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดระบบเฝ}าระวังการติดติมและรักษาสภาพการ
ดำเนินงาน Healthy Workplace Happy for Life ของทุกกลุGมงานโดยผGานคณะกรรมการองค;กรสร%างสุข ปK 64 ศูนย;
อนามัยที่ 11
และเกณฑ;ระดับดีมาก ศูนย;อนามัยที่ 11 ได%เลือกประเด็นกิจกรรมการออกกำลังกาย/กิจกรรมทางกายในการ
ดำเนินงาน โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกายในชGวงวGางของวัน มีเครื่องออกกำลังกายในเจ%าหน%าที่ใช%บริการ มีถนนสุขภาพที่
สามารถออกกำลังกายได%อยGางเหมาะสม มีการรายงานผลการออกกำลังผGาน Group Line อยGางตGอเนื่อง

3. ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน;วยงาน ประจำปZงบประมาณ 2564

แผนการตรวจสุขภาพประจำปKบุคลากร ประจำปKงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 149 คน
- สิทธิประกันสังคม
จำนวน 40 คน เดือนกุมภาพันธ; 2564
- สิทธิข%าราชการ
จำนวน 107 คน เดือนมีนาคม 2564

4. การตรวจหาค;า BMI ของบุคลากรในหน;วยงาน

บุคลากรทั้งหมด 147 คน
ผอม 5
คน คิดเปrนร%อยละ 3.40
ปกติ 61
คน คิดเปrนร%อยละ 41.50
สูงกวGาปกติ 81
คน คิดเปrนร%อยละ 55.10
แบGงเปrน
เกิน จำนวน 40 คน(ร%อยละ 27.20)
อ%วนระดับ 1 จำนวน 25 คน(ร%อยละ 17.01)
อ%วนระดับ 2 จำนวน 16 คน(ร%อยละ 10.88)
(หมายเหตุ ข%อมูลจาก Happy Body ศูนย;อนามัยที่ 11 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

5. การประเมินความเสี่ยงต;อการเกิดโรคเสjนเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปZขึ้นไป

บุคลากรอายุ 35 ปK ขึ้นไป ทั้งหมด 123 คน ประเมินความเสี่ยงด%วยโปรแกรม พบวGา เดือน ก.พ. 64 บุคลากรเข%า
ไปประเมิ นความเสี ่ ยงทั ้ ง สิ ้ น 118 คน คิ ดเปr นร% อยละ 96 ของบุ คลากรอายุ 35 ปK ขึ ้ นไป และบุ คลากรทุ กคนได% มี การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีการรายงานผลการปรับเปลี่ยนผGานตัวแทนคณะกรรมการเพื่อติดตามการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

6. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาความผูกพันของบุคลากรต;อองค0กรและสถานการณ0ตามเกณฑ0
Healthy Workplace Happy for Life ของศูนย0อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปZงบประมาณ
2564

หน#าที่ 10

นำข%อมูลจาก 5 สGวน นำมาวิเคราะห;และจัดทำแผนขับเคลื่อนและพัฒนาความผูกพันของบุคลากรตGอองค;กรและ
สถานการณ;ตามเกณฑ; Healthy Workplace Happy for Life ของศูนย;อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปKงบประมาณ
2564
ตารางที่ 5 แสดงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาความผูกพันของบุคลากรตGอองค;กรและสถานการณ;ตามเกณฑ;
Healthy Workplace Happy for Life ของศูนย;อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปKงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการ ประเด็นความรู%/
เป}าหมาย
ระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนประเด็น
อื่นๆ
1. การประชุม/
ติดตามของ
คณะกรรมการ
องค5กรสร7างสุข
รายงานประจำเดือน
ผลการประเมิน
HWP กิจกรรม
สัมพันธ5 การติดตาม
การออกกำลังกาย/
คFา BMI) และ
กิจกรรมขององค5กร
2. การสFงรายงาน
ประจำเดือนของกลุFม
งาน (รายงาน
ประจำเดือน ผลการ
ประเมิน HWP
กิจกรรมสัมพันธ5 การ
ติดตามการออกกำลัง
กาย/คFา BMI)
3. การพัฒนาแตFละ
กลุFมงานให7ได7ตาม
มาตรฐาน 5 ส./
HWP

4. กิจกรรมประจำป<
ประกอบด#วย กิจกรรม
กีฬาสัมพันธG กิจกรรมวัน

ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
สนับสนุนชFวยเหลือ
การดำเนินงาน

11 กลุFมงานและ
คณะกรรมการฯ

ตรวจสอบ/
11 กลุFมงาน
ประเมินผลการ
ดำเนินงานของแตF
ละกลุFมงาน และ
รายงาน
ความก7าวหน7า
นำไปสูFการ
ขับเคลื่อน
การสร7างความ
11 กลุFมงาน
เข7าใจในแบบ
ประเมินรFวมกันและ
เพิ่มทักษะการให7
คำปรึกษา/
ชFวยเหลือการพัฒนา
5 ส / HWP
สFงเสริมความรัก
11 กลุมF งาน
ความสามัคคี และ

ต.ค.63-ก.ย.64

-ประชุมทุกเดือนเพื่อติดตาม
ความก7าวหน7า/รายงานผลการ
ดำเนินงาน ประชุมไปแล7วจำนวน 9 ครั้ง

ต.ค.63-ก.ย.64

สFงรายงานผFานระบบไลน5 Monthly
Rec HPC11,กิจกรรมสัมพันธ5HPC11
และ website:
https://hpc11.go.th/happy-bodyhpc11/

ต.ค.63-ก.ย.64

-ประเมินทุกเดือน -ผลรายงานใน
คณะกรรมการฯ

ต.ค.63-ก.ย.64

สFงรายงานผFานระบบ ไลน5 กิจกรรม
สัมพันธ5 HPC11

หน#าที่ 11
ครบรอบศูนยGอนามัยที่ ความผูกพันองค5กร
11 กิจกรรมวัน
ในการจัดกิจกรรม
เกษียณอายุราชการ
รFวมกันสม่ำเสมอ
กิจกรรมวันสPงท#ายป<เกPา
ต#อนรับป<ใหมP วัน
สถาปนาศูนยGอนามัยที่
11 รPวมกับทำบุญ
เจ#าหน#าที่ผู#ลPวงลับ
กิจกรรมณรงคG/วันสำคัญ

แผนปฏิบัติการ ประเด็นความรู%/
ขับเคลื่อนประเด็น
อืน่ ๆ
5.การประชุมพัฒนา
ทักษะ/สมรรถนะ/
การใช7ชีวิตสมดุล
สำหรับบุคลากรใน
องค5กร

-การประชุม OD
การคิดวิเคราะห5
วางแผนพัฒนา
องค5กรรวมกัน
-

6. การเยี่ยมติดตาม การติดตาม
การดำเนินงาน HWP ประเมินผล เยี่ยม
ของกลุFมงาน
ชม/ชื่นชม และ
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน HWP
7. กิจกรรมออก
สนับสนุกและสร7าง
กำลัง/กิจกรรมทาง เสริมสุขภาพให7กับ
กาย เชFน กิจกรรม
บุคลากรในการออก
ก7าวท7าใจ การออก กำลังกาย
กำลังของคนใน
องค5กร
8. การตรวจสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ
ประจำป}ของ
และแผนดูแล
บุคลากร
สุขภาพบุคลากร

เป}าหมาย

ระยะเวลา

ผลการดำเนินงาน

11 กลุFมงาน

ต.ค.63-ก.ย.64

-รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ฯ
-สFงรายงานผFานระบบ ไลน5 กิจกรรม
สัมพันธ5HPC11

11 กลุFมงาน

ต.ค.63-ก.ย.64

11 กลุFมงาน

ต.ค.63-ก.ย.64

มีตัวแทนจากทุกกลุFมงาน/
คณะกรรมการกลุFมงานเข7ารFวมการ
ประเมิน และสรุปผล/รายงานผFานคณะ
กรรมการฯ ทุกเดือน ในการติดตาม
แก7ไข ปรับปรุงอยFางตFอเนื่อง
สFงรายงานผFานระบบ website:
https://hpc11.go.th/happy-bodyhpc11/ กิจกรรมดำเนินงานผFานไลน5
กิจกรรมสัมพันธ5HPC11

บุคลากรไมFน7อยกวFาร7อย ส.ค.-ก.ย.64
ละ 80

ติดตามผFานผลกลุFมงานเพื่อเข7าตรวจ
สุขภาพผFานการประชุมและผFานไลน5
HPC11

------------------------------------------------------------------------

หน#าที่ 12

ภาคผนวก

หน#าที่ 13

หน#าที่ 14

ภาพกิจกรรม 5 ส และ การพัฒนา HWP ศูนย์ อนามัยที7 11 รอบ 2 ปี งบฯ 2564
ลําดับ
รายละการดําเนินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุ ข
เรื3 องแผนการดําเนินงานสถานที3ทาํ งานน่าอยูน่ ่า
ทํางานปี งบประมาณ2564 ประจําทุกเดือน เดือนละ
1 ครัIง เพื3อติดตามการดําเนินงาน สรุ ปรายงาน
ข้อความเห็น/ข้อเสนอจากที3ประชุมในการดําเนิน
กิจกรรมหรื อปรับปรุ งตามเกณฑ์ HWP และอื3นๆ ที3
เกี3ยวข้องกับพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ประชุม รอบ 2 ปี งบ 64 ดังนีI
ครัIงที3 6 วันที3 19 ก.พ. 64
ครัIงที3 7 วันที3 12 มี.ค. 64
ครัIงที3 8 วันที3 2 มิ.ย. 64
ครัIงที3 9 วันที3 6 ก.ค. 64

2.

ดําเนินกิจกรรม 5ส. และ การพัฒนา HWP ศอ.11
ดําเนินการทุกเดือน ของทุกกลุ่มงาน

หน#าที่ 15

ลําดับ
รายละการดําเนินกิจกรรม
3. ร่ วมเดินตรวจประเมิน 5 ส. และ HWPในกลุ่มงาน
เป็ นประจําทุกเดือน เพื3อนําไปรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการองค์กรสร้างสุ ข สู่ การ
ติดตาม ปรับปรุ ง แก้ไขต่อไป

4.

กิจกรรมร่ วมตรวจประเมินกับคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที3จาก สสจ.นครศรี ธรรมราชและ สํานักงาน
ควบคุมป้องกันโรคที3 11 นครศรี ธรรมราชและ
ศูนย์อนามัยที3 11 GREEN & CLEAN Hospital

ภาพกิจกรรม

หน#าที่ 16

ลําดับ
รายละการดําเนินกิจกรรม
5. ร่ วมกิจกรรม Big Cleaning day และทํากิจกรรม 5 ส.
ของกลุ่มงานในทุกสัปดาห์

6

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรที3เกี3ยวข้องในการ
ดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ3 งแวดล้อมของหน่วย
บริ การ GREEN & CLEAN Hospital ศอ. 11 โดยเชิญ
วิทยากร จาก สคร.11 ในการให้ความรู ้เรื3 องอาชีวอนา
มัยและความเสี3 ยงของคนปฏิบตั ิงาน

ภาพกิจกรรม

หน#าที่ 17

เอกสารเพิ่มเติม
ลำดับ
1

รายการ
การประกาศนโยบายประกาศนโยบายองค;กรสร%างสุข
และการขับเคลื่อน ปKงบฯ 2564

2

คำสั่งคณะกรรมการองค;กรสร%างสุข ประจำปK
งบประมาณ 2564

3

การประชุมร%านจำหนGายอาหาร (การพัฒนาหลักสูตรผู%
สัมผัสอาหาร) ศอ 11

4

ผลการตรวจวิเคราะห;ร%านจำหนGายอาหาร ศอ11

5
6

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสีย ทส2
การตรวจวัดแสง ศูนย;อนามัยที่ 11

7

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของศูนย;อนามัยที่
11 (ผลจากห%องปฎิบัติการกรมอนามัย)

8

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
ศูนย;อนามัยที่ 11 (เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564)

9

ตัวอยGางกิจกรรมออกกำลังกาย/กิจกรรมทางกาย ศอ.11

10

ผลการประเมินการดำเนินงาน 5 ส ศูนย;อนามัยที่ 11
รอบที่ 2 ปKงบประมาณ 2564

11

ผลการประเมินสถานที่ทำงานนGาอยูG นGาทำงาน ศอ.11
รอบ 2 ปKงบฯ 64

12

รายงานผลการดำเนินงาน HWP และ 5 ส. ของศูนย;
อนามัยที่ 11 ทุกเดือน
รายงานผลการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการ
องค;กรสร%างสุข ประจำปKงบประมาณ 2564

13

Link
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/download?id=63815&mid=33381&mkey=m_
document&lang=th&did=18840
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/download?id=63922&mid=33381&mkey=m_
document&lang=th&did=18866
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/download?id=63924&mid=33381&mkey=m_
document&lang=th&did=18867
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/download?id=63925&mid=33381&mkey=m_
document&lang=th&did=18868
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happy-organization
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/download?id=63927&mid=33381&mkey=m_
document&lang=th&did=18870
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/download?id=74366&mid=33381&mkey=m_
document&lang=th&did=24303
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/download?id=74367&mid=33381&mkey=m_
document&lang=th&did=24304
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/download?id=74368&mid=33381&mkey=m_
document&lang=th&did=24305
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/download?id=74369&mid=33381&mkey=m_
document&lang=th&did=24306
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/download?id=74370&mid=33381&mkey=m_
document&lang=th&did=24307
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/?reload
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happyorganization/?reload

หมายเหตุ
Link เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวขDอง https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happy-organization/?reload

