
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม/เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี                  
ในการท างานและอ านวยความสะดวกให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. ปรับปรุงสถานที่ท างานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ /มีบรรยากาศที่ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก                      
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 มีการปรับหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อและส่งเสริมความสุขในการท างาน  เช่น จัดสัดส่วนให้มี                   
มุมผ่อนคลายร่วมด้วยในห้องท างานหรือกลุ่มงาน การจัดหาโต๊ะกินข้าวร่วมกัน เป็นต้น 

 
 

   
 
 
มีการปรับปรุงสถานที่ท างานให้ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 



   
 

   
 

   
 

   



2. จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม เพียงพอ        
ต่อการปฏิบัติงาน 

   
 

 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาระบบและวิธีการท างาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน              
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. จัดระบบและวิธีการท างานที่เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
ในการท างาน 

 - ผู้บริหารของหน่วยงาน เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และสร้างสรรค์ผลงาน  
ที่เป็นประโยชน์กับองค์กร โดย นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 เปิดโอกาส
และสนับสนุนให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร อย่างสม่ าเสมอ เช่น  

1. การประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าเดือน 

   



 
 

2. การประชุมติดตาม จัดท าแผนด าเนินงานตามงบประมาณ ประจ าปี 2563  

     
 

- ผู้บริหารของหน่วยงาน เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมคน เพ่ือพัฒนาระบบงานมีการสอนงาน 
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือสืบทอดภารกิจ โดยมีการจัดกิจกรรมประชุม                 
เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องอย่างยั่งยืน (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือท า
การรวบรวม และกระจายความรู้ของหน่วยงานจากผู้มีประสบการณ์ ทั้งจากการท างาน ความสามารถเชิงปฏิบัติ 
และทักษะความเข้าใจ จนเกิดการต่อยอดของความรู้ น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม                    
เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1. มีหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
- ผู้บริหารของหน่วยงาน เอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ และทุกข์สุขของบุคลากรอย่างทั่วถึง (ไม่เลือกปฏิบัติ) 

ตัวอย่างเช่น การประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 5/2563 ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเดิม ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 9 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ปรารถนาดีต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
จึงแจ้งรายละเอียดสิทธิ์ประโยชน์การสมัครสมาชิก ฌกส.อสม. ของข้าราชการในที่ประชุม เพ่ือสร้างความรับรู้                  
โดยทั่วกัน  



 

   
 

 - ผู้บริหารของหน่วยงาน ยกย่องชมเชย ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือท าความดี  รวมทั้ง คัดเลือกบุคคล
ดีเด่นประจ าหน่วยงาน ประจ าปี ตัวอย่างเช่น การประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ครั้งที่ 5/2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อาคารเดิม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
กล่าวชื่นชม นางสาวพรสุวรรณ แก้วสวัสดิ์ วิศวกร (ชีวการแพทย์) เป็นคนดี ศรี ศบส.9 เนื่องจากมีความซื่อสัตย์
สุจริต พบเงินจ านวน 2,000.- บาท แล้วน าส่งกลับคืนเจ้าของ  



   
 

  - ผู้บริหารของหน่วยงาน ให้โอกาสแก่บุคลากรซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ัน หรือเลื่อน
ต าแหน่ง อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดย นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9    
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า โดยมีคณะผู้บริหาร 
ศบส.9 เข้าร่วมประชุมด้วย 

 
 
 
 
 



2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านชีวิตส่วนตัว 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี 
 มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และติดตามผลการตรวจร่างกาย เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี                  
มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ สามารถดูแล ป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเองได้ มีความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการความเครียดของตนเอง 
 

   
 

   
 



3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้บุคลากรมีความเชื่อถือและไว้วางใจ                    
ในการท างานร่วมกัน 

ผู้บริหารของหน่วยงาน เป็นแบบอย่างให้บุคลากร ทั้งในการน าอย่างชัดเจน และโน้มน้าวให้บุคลากรเห็น
ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสุขของหน่วยงาน  

 

     
 

   
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสาธารณะ มีความรักและความสามัคคีภายในองค์กร 
1. ร่วมกันออกก าลังกายทุกวันพุธ 
มีกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ โดยเชิญชวนบุคลากรร่วมออกก าลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

เสริมสร้าง และสานสัมพันธ์ของบุคลากร เช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมออกก าลังกาย ทุกวันพุธของสัปดาห์ 
เวลา 15.00 น. ณ ลานจอดรถชั้น 1 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9   

   
 

   
 

      
 



2. กิจกรรม 5 ส. เดือนละ 1 ครั้ง 

    
 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการด้านการเงินให้กับบุคลากร 
 มีการส่งเสริมความรู้การจัดการทางการเงิน หรือการจัดการหนี้อย่างเป็นสุข และ  การส่งเสริมความรู้การ
ออม (ลดรายจ่าย เก็บเงิน) ลดทุกข์ สุขเพ่ิม มีการแนะน าการออมเงินด้วยตนเองโดยให้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา หรือท าสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย 


