ปฏิทินการดาเนินงานโครงการพัฒนาค ุณภาพชีวิต
เสริมสร้างความผาส ุก และความผูกพันของบ ุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงการอ ุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แ
ลำดับ
๑
๒
๓
๔

๕

๖

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

การสื่อสารงานด้านการบริหารทรัพยากร บุคลากร สป.
บุคคล ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ และ สร.อว.
เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์
การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่
การส่ ง ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ เ ข้ า ร่ ว ม ข้าราชการบรรจุ
โครงการเสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี
ใหม่
กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม ความเสมอภาค บุคลากร สป.
ระหว่างหญิงชาย (จำนวน ๑๒ เรื่อง)
และ สร.อว.
กิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร เช่น
- การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี
- การมอบเกียรติบัตรคนดีศรี อว.
- พิ ธ ี ป ระกาศกิ ต ติ ค ุ ณ ผู ้ เ กษี ย ณอายุ
ราชการประจำปี
- โครงการสร้ า งสุ ข ในการทำงานด้ ว ย
Happy Heart
กิ จ กรรมกล่ อ งเครื ่ อ งดื ่ ม ใช้ แ ล้ ว
มีค่า...เพื่อชุมชนที่ขาดแคลน

ความ
ระยะ
พ.ศ. ๒๕๖๓
สอดคล้องกับ
เวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
มิติความสุข
ด้านใฝ่รดู้ ี ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔
ด้านใฝ่รดู้ ี,
ด้านสังคมดี
ด้านใฝ่รดู้ ี,
ด้านสังคมดี
ด้านสังคมดี

พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บค.

ก.พ. ๖๔

บค.

ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔

บค.

- ข้าราชการ
ด้านสังคมดี,
เจ้าหน้าที่ดีเด่น ด้านจิต
อว.
วิญญาณดี
- ผู้เกษียณอายุ

ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔

บค.

บุคลากรใน
สังกัด อว.

ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔

บค.

ด้านน้ำใจดี,
ด้านจิต
วิญญาณดี

บค.

-๑-

ลำดับ
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

กา ร จ ั ด ส วั ส ด ิ กา ร ภ า ย ใน ส ป . อว.
(ด้าน ววน.) เช่น สมรส คลอดบุตร งานศพ
บวช และทุนเรียนดี
การตรวจสุขภาพประจำปี

สมาชิก
สวัสดิการ
สป.วท.
บุคลากร สป.
และ สร.อว.
โครงการความปลอดภัยและสุขภาพดีใน บุคลากร สป.
ที่ทำงาน
และ สร.อว.
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินเพื่อ
ความมั ่ น คงในอาชี พ บุค ลากร สป. และ
สร.อว.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาด้าน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื ่ อพั ฒ นาคุณภาพ
ชีวิต
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต และสร้ า ง
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร

บุคลากร สป.
และ สร.อว.

ความ
ระยะ
พ.ศ. ๒๕๖๓
สอดคล้องกับ
เวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
มิติความสุข
ด้านสังคมดี, ต.ค. ๖๓ ด้านครอบครัว ก.ย. ๖๔
ดี
ด้านสุขภาพ พ.ย ๖๓ กายดี
ก.ย. ๖๔
ด้านสุขภาพดี พ.ย ๖๓ ด้านสังคมดี ม.ค. ๖๔
ด้านใฝ่รดู้ ี
ด้านการเงินดี มิ.ย. ๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บค.
บค.

บค.

บุคลากร สป.
และ สร.อว.

ด้านสุขภาพดี

ก.ค. ๖๔

บค.

บุคลากร สป.
และ สร.อว.

ด้านผ่อน
คลายดี
ด้านสังคมดี
ด้านใฝ่รดู้ ี
ด้านน้ำใจดี

ส.ค. ๖๔

บค.

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ/กิจกรรม

-๒-

กลมุ่ บริหารทรัพยากรบ ุคคล กองกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงการอ ุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
๗๕/๔๗ กระทรวงการอ ุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ถนนพระราม ๖ แขวงทงุ่ พญาไท เขตราชเทวี กร ุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๕๒

เว็บไซต์: http://www.personnel.ops.go.th
Facebook: HR Office of the Permanent Secretary

