
แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา)  
  

กิจกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 
กิจกรรมใส่ใจซึ่งกันและกัน แบ่งปันเวลาพูดคุยเพื่อขจัดปัญหา ร่วมสร้างคุณค่าในงาน  

 

กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
สภากาแฟ        
(Coffee café) 
 

16 กรกฎาคม 2556 -ส่วนอ านวยการ  
-ส่วนจัดการต้นน้ า 

 

25 กรกฎาคม 2556 
-ส่วนประสานงานโครงการพระราชด าริ 
-ส่วนอุทยานแห่งชาติ 

8 สิงหาคม 2556 
-ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา 
-ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา 

22 สิงหาคม 2556 -ส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร  
-กลุ่มงานวิชาการ 

12 กันยายน 2556 -ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ ์
-กลุ่มงานกฎหมาย 

พูดคุยม้ือกลางวัน 
(Lunch talk) 

16 กรกฎาคม 2556 -ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสมโดยให้
อยู่ในช่วงสัปดาห์
ตามก าหนดการ 
 
 

25 กรกฎาคม 2556 -กลุ่มงานกฎหมาย 

1 สิงหาคม 2556 -ส่วนอนุรักษ์และปูองกันฯ 

8 สิงหาคม 2556 -กลุ่มงานวิชาการ 

15 สิงหาคม 2556 -ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา 

22 สิงหาคม 2556 -ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา 

29 สิงหาคม 2556 -ส่วนประสานงานโครงการพระราชด าริ 

5 กันยายน 2556 -ส่วนอุทยานแห่งชาติ 

12 กันยายน 2556 -ส่วนจัดการต้นน้ า 

19 กันยายน 2556 -ส่วนอ านวยการ 

 
กิจกรรม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

มุม “อยากบอก
ความในใจ” 

จัดท าบอร์ดส าหรับใช้เป็นมุมบอกความใน
ใจบริเวณหน้าส่วนอนุรักษ์และปูองกัน
ทรัพยากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่เสนอความ
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ 

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา  

 



แผนการด าเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 

แผนงานด้านความสะอาด 
 
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

รณรงค์ท าความสะอาด
ใหญ ่(Big Cleaning Day) 

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมมือ
ท ากิจกรรมความสะอาด 
2.เพ่ือให้สถานที่ท าความ
สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
และปลอดภัย 

ปีละ 2 ครั้ง  
(เริ่ม มิ.ย. 56) 

1.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ล่วงหน้า 
2.ก าหนดวันท าความสะอาดใหญ่ 
3.แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยจัดท าผัง
ประกอบและมอบหมายความ
รับผิดชอบ 
4.ด าเนินการท าความสะอาด 
5.ตรวจสอบผลการด าเนินงาน/ 
ปรับปรุงแก้ไข 

 ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ 
 

ส่วนอ านวยการ
เป็นเจ้าภาพหลัก 

2 
 
 

ก าจัดขยะ เพ่ือให้มีระบบการก าจัดขยะที่
ถูกต้อง ปลอดภัย และไม่
แพร่กระจายเชื้อโรค 

ทุกวัน 1.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ล่วงหน้า 
2.จัดให้มีถังขยะรองรับอย่าง
เพียงพอ 
3. จัดเวรส าหรับท าความสะอาด
ห้องท างานและบริเวณ รวมทั้งการ
ก าจัดขยะ 

ส่วน/กลุ่ม/ศูนย ์
 

 

 
 
 



แผนงานด้านความปลอดภัย 
 
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมบ ารุงถังดับเพลิง เพ่ือให้อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ตรวจสอบทุก
เดือน 

1. ตรวจสอบความผิดปกติ 
2. บันทึกการใช้งาน 
3. แจ้งซ่อม 

ส่วนอ านวยการ  

2. ซ้อมอัคคีภัย 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือสาธิตวิธีการใช้ถัง
ดับเพลิง 
2.เพ่ือวางแผนปูองกันการเกิด
อัคคีภัย หรือการควบคุม
อัคคีภัยในหน่วยงาน 

ปีละ 1 ครั้ง 1.สาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงกับ
เจ้าหน้าที่ทุกคน 
2.ฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงทุก
คน 
 

ส่วน/กลุ่ม/ศูนย ์ ส่วนอ านวยการ
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 
(ประสานการ
ซ้อมอัคคีภัยและ
เจ้าหน้าที่วิทยากร) 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมดี 
 
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. การแยกขยะและก าจัด

ขยะ 
เพ่ือให้มีการแยกขยะ และท้ิง
ขยะให้ถูกต้อง 

ปีละ 2 ครั้ง 1.จัดหาถังขยะขนาดเล็กให้เพียงพอ 
สะดวก และวางไว้ตามจุดต่างๆ 
ได้แก่ ในห้องท างาน ห้องน้ า หรือ
ห้องอ่ืนๆ ทั้งภายใน และภายนอก 
อาคารตามความเหมาะสม 
2.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่
ทิ้งขยะตามประเภทให้ถูกต้อง 
4.ให้ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและก าจัด
ขยะให้ถูกต้องเหมาะสม 

ส่วน/กลุ่ม/ศูนย ์
 

ส่วนอ านวยการ
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารและหน่วยงาน 
 
 
 
 

เพ่ือให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของอาคารที่ท างานและ
สถานที่โดยรอบให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 
 
 
 

ปีละ 2 ครั้ง 
(พร้อมกิจกรรม 
Big Cleaning 
Day) 
 
 
 
 

1.จัดหาต้นไม้ ดอกไม้ประดับ น ามา
ปลูกและบ ารุงรักษาให้สวยงาม 
2.ตัดหญ้าบริเวณสนามหน้าอาคาร
และบริเวณรอบๆ อาคาร 
3.ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ให้เป็น
ระเบียบสวยงามและปูองงกัน
อันตรายจากการหัก โค่นล้ม 
 

ส่วน/กลุ่ม/ศูนย ์
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนอ านวยการ
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 
 
 
 
 
 



ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3. ปรับปรุงอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้อาคารและสถานที่
ท างานม่ันคงแข็งแรง และ
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 1. ให้แต่ละส่วนส ารวจและแจ้ง
เบาะแสการช ารุดของ อาคารที่ท า
การ 
2. จัดท ารายการที่ช ารุดจ าแนกตาม
อาคาร 
3. จัดท าโครงการเสนอของ
งบประมาณ 
 

ส่วน/กลุ่ม/ศูนย ์
 
 

ส่วนอ านวยการ
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานด้านชีวิตชีวา 
 
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การให้ความรู้ด้านการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพแก่
เจ้าหน้าที่ในเรื่องต่าง 

1. เพ่ือให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

บอร์ดเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริม
สุขภาพ 1 บอร์ด 

1. ด าเนินการจัดบอร์ดเพ่ือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
2. เพ่ิมเติมข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ
ใหม่ๆอยู่เสมอ 

ส่วนจัดการต้นน้ า 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา 
(ส่วนละ 1 บอร์ด) 

 

2.  การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นหรือการปฐม
พยาบาล 

1. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบ
ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2. เพ่ือดูแลสุขภาพของ
บุคคลากรในหน่วยงาน 

หน่วยงานมี
ระบบดูแล
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น หรือ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

1. จัดให้มีตู้ยา 1 ตู้ พร้อมยาสามัญ
ประจ าบ้าน พร้อมสุมดบันทึก 
2. รณรงค์ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
3. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 

ส่วนอนุรักษ์ 
สัตว์ปุา 
   -ตู้ยา 
   -ประชาสัมพันธ์ 
ส่วนอุทยาน
แห่งชาติ 
   -การรณรงค์เขต
ปลอดบุหรี่ 

 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และ
รู้จักปูองกัน รักษาโรคที่อาจ
เกิดข้ึน 
2. เพ่ืออ านวยความสะดวก จูง
ใจให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ
ร่างกายโดยทั่วกัน 
3. เพ่ือดูแลสุขภาพของ
บุคคลากรในหน่วยงาน 

ปีละ 1 ครั้ง 
และร้อยละ 60 
ของบุคคลากร
ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สมัคร
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2. เข้ารับการตรวจสุขภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
3 รายงานผลการตรวจสุขภาพ 
 
 
 
 

ส่วนอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4. ส่งเสริมการออกก าลัง

กาย 
เพ่ือส่งเสริม และจัดกิจกรรม
การออกก าลังกายให้แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

สัปดาห์ละ  
1 ครั้ง 
 

1. จัดท าตารางการออกก าลังการ 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 

ส่วน/กลุ่ม/ศูนย ์
 
 

ส่วนอ านวยการ
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 

5 นันทนาการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผ่อนคลาย 
และส่งเสริมความสามัคคีของ
เจ้าหน้าที่ เช่น จัดงานแข่งขัน
กีฬา งานประเพณีต่างๆ ฯลฯ 

อย่างน้อยปีละ  
1 กิจกรรม 

จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 

ส่วน/กลุ่ม/ศูนย ์
 
 
 

-ส่วนอนุรักษ์  
สัตว์ปุา 
-ส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟปุา 

6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างานท า
ให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 

กิจกรรมจัดอาหารเพลเลี้ยงพระใน
วันพระ 

ส่วน/กลุ่ม/ศูนย ์
 
 
 

ส่วนฟื้นฟูและ
พัฒนาพื้นที่
อนุรักษ์ 
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 
 

 
 
 
 


