
1 แผนการปฏิบัติการด าเนินงานสถานท่ี 1.1 กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day - ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการ - การส่ือสารและการเผยแพร่ความรู้ - บุคลากรให้ความร่วมมือ ในการท า 6 กลุ่มงาน
ท างาน น่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้าง (5 ส : สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  ท างาน ให้มีแนวทางการสร้างสุข - การประชาสัมพันธ์ (การจัดบอร์ด)  กิจกรรม เพ่ือสร้างบรรยากาศ ให้สถานท่ี กลุ่มอ านวยการ
คุณภาพชีวิต และความสุขของ สร้างนิสัย) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบ   - คู่มือ 5 ส. โดยส านัก ว. ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 1. 19 พ.ย. 63   2. 17 ธค. 63    กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
คนท างาน (Healthy Workplace พร้อมท้ังจัดท าสภาพแวดล้อม - คู่มือเกณฑ์การประเมิน 5 ส. - หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส. 3. 21 ม.ค. 64   4. 18 ก.พ. 64   กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
Happy for Life) ให้เป็นสถานท่ีน่าอยู่ น่าท างาน - คู่มือเกณฑ์การประเมิน HWP - หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน HWP 5. 18 มี.ค. 64   6. 22 เม.ย. 64  กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น

และเกิดความปลอดภัย   - คู่มือความรู้เก่ียวกับการบริหาร 7. 20 พ.ค. 64 8. 17 มิ.ย. 64 กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน

ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือองค์กรสุขภาวะ (หน่วยนับ 11 คร้ัง) 10. 19 ส.ค. 64 11. 23 ก.ย. 64  กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
 โดย อ.จารุภา 

1.2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ - สร้างเสริมการสร้างความสมานฉันท์ - การส่ือสารและการเผยแพร่ความรู้ - บุคลากรให้ความร่วมมือในเข้าร่วมการ เดือนมิถุนายน 2564 - กรกฎาคม 2564 กลุ่มอ านวยการ
การพัฒนาศักยภาพ การขับเคล่ือนองค์กรสู่ เพ่ือสร้างบรรยากาศเอ้ือเฟ้ือความ - การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ประชุม เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 ความส าเร็จปี 2564 เป็นพ่ี - เป็นน้อง ให้เกิดความใส่ใจ Social media LINE กองฯ ได้ส่ือสาร และเกิดการการสร้างบรรยากาศ

ซ่ึงกันและกัน ท่ีดีร่วมกัน
- สร้างบรรยากาศ ให้เกิดการเรียนรู้

และพัฒนาวิธีการท างานเพ่ือสร้างงาน (หน่วยนับ 1 คร้ัง)
ท่ีสร้างสรรค์ มีคุณค่า และน า
นวัตกรรมส่ิงใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการท างาน

1.3 กิจกรรมการให้ความรู้อนามัยส่งเสริม - สร้างเสริมการสร้างความสมานฉันท์ - การส่ือสารและการเผยแพร่ความรู้ - บุคลากรให้ความร่วมมือในเข้าร่วมการ เดือนเมษายน 2564 - เดือนกรกฎาคม 2564 6 กลุ่มงาน
สุขภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างบรรยากาศเอ้ือเฟ้ือความ - การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง อบรมเพ่ือให้เกิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มอ านวยการ

เป็นพ่ี - เป็นน้อง ให้เกิดความใส่ใจ Social media LINE กองฯ ได้ส่ือสาร และเกิดการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ซ่ึงกันและกัน การสร้างบรรยากาศท่ีดีร่วมกัน กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
- สร้างบรรยากาศ ให้เกิดการเรียนรู้ กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น

และพัฒนาวิธีการท างานเพ่ือสร้างงาน (หน่วยนับ 4 คร้ัง) กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน
ท่ีสร้างสรรค์ มีคุณค่า และน า กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
นวัตกรรมส่ิงใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการท างาน

แผนปฏิบัติการขับเคล่ือน (ฉบับปรับปรุง) รอบ 5 เดือนหลัง

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ

ล าดับท่ี แผน กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ

มาตรการ ประเด็นความรู้ ระยะเวลาการด าเนินการ

เดือนพฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2564
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน)



แผนการปฏิบัติการด าเนินงานสถานท่ี 1.4 กิจกรรมการวิเคราะห์องค์ประกอบใน - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร - การส่ือสารและการเผยแพร่ความรู้ - บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม เดือนมีนาคม 2564 - เดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน
ท างาน น่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้าง ร่างกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกายท่ีถูกต้อง และมีการ - การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง กิจกรรม กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิต และความสุขของ ดูแลสุขภาพ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนา Social media LINE กองฯ

คนท างาน (Healthy Workplace ศักยภาพของตนเองให้มีสุขภาพดีท้ังกาย - รายงานสถานการณ์โรค NCDs (หน่วยนับ 2 คร้ัง/คน)
Happy for Life) และใจ   โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

- คู่มือความรู้เก่ียวกับโภชนาการ
กับการออกก าลังกาย โดยกรมพลฯ

1.5 กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเน้ือระหว่างวัน - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร - การส่ือสารและการเผยแพร่ความรู้ - บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม เดือนพฤษภาคม 2564 - เดือนกรกฎาคม 2564 6 กลุ่มงาน
(Healthy Break) มีกิจกรรมทางกายท่ีถูกต้อง และมีการ - การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง กิจกรรม (จัดข้ึนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง) กลุ่มอ านวยการ

ดูแลสุขภาพ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนา Social media LINE กองฯ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ศักยภาพของตนเองให้มีสุขภาพดีท้ังกาย - รายงานสถานการณ์โรค NCDs (หน่วยนับ 12 คร้ัง) กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
และใจ   โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น

- คู่มือความรู้เก่ียวกับโภชนาการ กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน
กับการออกก าลังกาย โดยกรมพลฯ กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ

1.6 กิจกรรมนันทนาการศุกร์หรรษา - ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการ - การส่ือสารและการเผยแพร่ความรู้ - บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม เดือนพฤษภาคม 2564 - เดือนกรกฎาคม 2564 6 กลุ่มงาน
ท างาน ให้มีแนวทางการสร้างสุข - การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง กิจกรรม (จัดข้ึนเดือนละ 1 คร้ัง) กลุ่มอ านวยการ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบ   Social media LINE กองฯ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

พร้อมท้ังจัดท าสภาพแวดล้อม (หน่วยนับ 3 คร้ัง) กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
ให้เป็นสถานท่ีน่าอยู่ น่าท างาน กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น
และเกิดความปลอดภัย   กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน
- สร้างเสริมการสร้างความสมานฉันท์ กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
เพ่ือสร้างบรรยากาศเอ้ือเฟ้ือความ
เป็นพ่ี - เป็นน้อง ให้เกิดความใส่ใจ
ซ่ึงกันและกัน

ระยะเวลาการด าเนินการ

แผนปฏิบัติการขับเคล่ือน (ฉบับปรับปรุง) รอบ 5 เดือนหลัง 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ

ล าดับท่ี แผน กิจกรรม มาตรการ ประเด็นความรู้ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

 -2-



2 แผนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 2.1 กิจกรรมการข้าร่วมก้าวท้าใจ Season 3 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร - การส่ือสารและการเผยแพร่ความรู้ - จ านวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - กรกฏาคม 2564 กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน
มีกิจกรรมทางกายท่ีถูกต้อง และมีการ - การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ก้าวท้าใจ Season 3
ดูแลสุขภาพ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนา Social media LINE กองฯ

ศักยภาพของตนเองให้มีสุขภาพดีท้ังกาย - คู่มือความรู้เก่ียวกับโภชนาการ (หน่วยนับ 50 คน)
และใจ   กับการออกก าลังกาย โดยกรมพลฯ

- บทเรียนจากการพัฒนาและ
น านโยบายส่งเสริมการก้าวเดิน
ไปปฏิบัติ 
 

3 แผนการเข้ารับการตรวจสุขภาพของ 3.1 บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร - การส่ือสารและการเผยแพร่ความรู้ - จ านวนคร้ังท่ีบุคลากรเข้ารับการตรวจ เดือนมีนาคม 2564 - เดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มอ านวยการ
บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน มีกิจกรรมทางกายท่ีถูกต้อง และมีการ - การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง สุขภาพประจ าปี 

ดูแลสุขภาพ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนา Social media LINE กองฯ

ศักยภาพของตนเองให้มีสุขภาพดีท้ังกาย - รายงานสถานการณ์โรค NCDs (หน่วยนับ 1 คร้ัง/คน)
และใจ   โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

- คู่มือความรู้เก่ียวกับโภชนาการ
กับการออกก าลังกาย โดยกรมพลฯ

4 แผนการประเมิน  BMI 4.1 บุคลากรเข้ารับการตวรจ InBody - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร - คู่มือความรู้เก่ียวกับโภชนาการ - จ านวนคร้ังท่ีบุคลากรเข้ารับการประเมิน เดือนมีนาคม 2564 - เดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
และมีการติดตามผลการตรวจอย่างต่อเน่ือง มีกิจกรรมทางกายท่ีถูกต้อง และมีการ กับการออกก าลังกาย โดยกรมพลฯ - ร้อยละของจ านวนุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน

ดูแลสุขภาพ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนา - รายงานสถานการณ์โรค NCDs ของบุลากร ท่ีมี BMI ปกติ
ศักยภาพของตนเองให้มีสุขภาพดีท้ังกาย โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
และใจ    5 เดือนแรก (หน่วยนับ 2 คร้ัง/คน)

 5 เดือนหลัง (หน่วยนับ 2 คร้ัง/คน)

 ท้ังปี = (หน่วยนับ 4 คร้ัง/คน)

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ
หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ
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แผนปฏิบัติการขับเคล่ือน (ฉบับปรับปรุง) รอบ 5 เดือนหลัง 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบระยะเวลาการด าเนินการล าดับท่ี แผน กิจกรรม มาตรการ ประเด็นความรู้


