แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ตัวชีว้ ัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ลาดับที่
1

แผน

กิจกรรม

แผนการปฏิบัติการดาเนินงานสถานที่ 1.1 กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day
ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้าง (5 ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
คุณภาพชีวิต และความสุขของ
สร้างนิสัย)
คนทางาน (Healthy Workplace
Happy for Life)

แผนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3

ประเด็นความรู้

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดาเนินการ
เดือนพฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2564
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
1. 19 พ.ย. 63 2. 17 ธค. 63
3. 21 ม.ค. 64 4. 18 ก.พ. 64
5. 18 มี.ค. 64 6. 22 เม.ย. 64
7. 20 พ.ค. 64 8. 17 มิ.ย. 64
9. 22 ก.ค. 64 10. 19 ส.ค. 64
11. 23 ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ

- ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการ
ทางาน ให้มีแนวทางการสร้างสุข
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบ
พร้อมทั้งจัดทาสภาพแวดล้อม
ให้เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทางาน
และเกิดความปลอดภัย

- การสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้
- การประชาสัมพันธ์ (การจัดบอร์ด)
- คู่มือ 5 ส. โดยสานัก ว.
- คู่มือเกณฑ์การประเมิน 5 ส.
- คู่มือเกณฑ์การประเมิน HWP
- คู่มือความรูเ้ กี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรสุขภาวะ
โดย อ.จารุภา

- จานวนุคลากรที่ให้ความร่วมมือ
ในการทากิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
- หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส.
- หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน HWP

- สร้างเสริมการสร้างความสมานฉันท์
เพื่อสร้างบรรยากาศเอื้อเฟื้อความ
เป็นพี่ - เป็นน้อง ให้เกิดความใส่ใจ
ซึ่งกันและกัน

- การสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้
- การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
Social media LINE กองฯ

- จานวนบุคลากรให้ความร่วมมือในการ เดือนพฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
เข้าร่วม กิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์

1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา - สร้างเสริมการสร้างความสมานฉันท์
ศักยภาพ การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสาเร็จ เพื่อสร้างบรรยากาศเอื้อเฟื้อความ
ปี 2564
เป็นพี่ - เป็นน้อง ให้เกิดความใส่ใจ
ซึ่งกันและกัน
- สร้างบรรยากาศ ให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาวิธีการทางานเพื่อสร้างงาน
ที่สร้างสรรค์ มีคุณค่า และนา
นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการทางาน

- การสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้
- การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
Social media LINE กองฯ

- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม
เพื่อให้เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้สื่อสาร และเกิดการ
การสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกัน

เดือนมิถุนายน 2564 - กรกฎาคม 2564

กลุ่มอานวยการ

- กิจกรรมการเดิน การวิง่ แอโรบิค
คีตมวยไทย บอดี้เวท

- การสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้
- การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
Social media LINE กองฯ
- คู่มือความรูเ้ กี่ยวกับโภชนาการ
กับการออกกาลังกาย โดยกรมพลฯ
- บทเรียนจากการพัฒนาและ
นานโยบายส่งเสริมการก้าวเดิน
ไปปฏิบัติ

- จานวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ก้าวท้าใจ Season 3

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - กรกฏาคม 2564

กลุ่มพัฒนาฯวัยทางาน

1.2 กิจกรรมมีชีวิตชีวากับสมดุลชีวิต
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส Dopah
โอเพ่นคัพ 2020

2

มาตรการ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีกิจกรรมทางกายที่ถูกต้อง และมีการ
ดูแลสุขภาพ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีสุขภาพดีทั้งกาย
และใจ

6 กลุ่มงาน
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุน่
กลุ่มพัฒนาฯวัยทางาน
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
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แผนการเข้ารับการตรวจสุขภาพของ
บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน

- บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีกิจกรรมทางกายที่ถูกต้อง และมีการ
ดูแลสุขภาพ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีสุขภาพดีทั้งกาย
และใจ

- การสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้ - จานวนบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ เดือนมีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564
- การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ประจาปี
Social media LINE กองฯ
- รายงานสถานการณ์โรค NCDs
โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
- คู่มือความรูเ้ กี่ยวกับโภชนาการ
กับการออกกาลังกาย โดยกรมพลฯ

4

แผนการประเมิน BMI

- บุคลากรเข้ารับการตวรจ InBody
- ติดตามผลการตรวจอย่างต่อเนื่อง
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ องบุคลากร
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ
Season 3

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีกิจกรรมทางกายที่ถูกต้อง และมีการ
ดูแลสุขภาพ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีสุขภาพดีทั้งกาย
และใจ

- คู่มือความรูเ้ กี่ยวกับโภชนาการ
- ร้อยละของจานวนุคลากรที่เพิ่มขึ้น
กับการออกกาลังกาย โดยกรมพลฯ ของบุลากร ที่มี BMI ปกติ
- รายงานสถานการณ์โรค NCDs
โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
และเดือนพฤษภาคม 2564 - กรกฎาคม 2564
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การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
- การให้องค์ความรูอ้ นามัยด้านการส่งเสริม - ส่งเสริมมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
โรคเส้นเลือดหัวใจ และหลอดเลือด
สุขภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อสร้างเสริมความ
ของบุคลากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป
- ติดตามผลการตรวจอย่างต่อเนื่อง
สร้างสุขร่วมกัน
ด้วยโปรแกรม
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ องบุคลากร
https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/

- คู่มือความรูเ้ กี่ยวกับโภชนาการ
กับการออกกาลังกาย โดยกรมพลฯ
- รายงานสถานการณ์โรค NCDs
โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

- จานวนบุคลากรที่ประเมินความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและ
โรคหลดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุน่

