
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรให้เป็นองค์กรสร้างสุข ปี 2563 

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ 1 ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและทักษะให้กับบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค เพื่อให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

มาตรการหรือกิจกรรม
ส าคัญ  

(Key Activities) 
แผนงาน/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่  1 สร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ทักษะ ยกย่อง
เ ชิ ด ชุ เ กี ย ร ติ กั บ
บุคลากรทุกคนอย่าง
เสมอภาค 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการอบรมให้กับ
บุคลากรผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
ของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

บุคลากรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการ
รับสมัครศึกษาต่อ การอบรมต่างๆ 
ผ่านช่องทางไลน์ของส านักส่งเสริม
สุขภาพ และหนังสือเวียน 

บุคลากรรับทราบข้อมูล
ข่าวสารรวดเร็ว และทั่วถึงทุก
ครั้งที่มีข่าวสารใหม่ 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

กลุ่มอ านวยการ 

กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่นระดับส านัก 

หน่วยงานมีคนดีศรีอนามัยระดับส านัก หน่วยงานมีคนดีศรีอนามัย
ระดับส านัก 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่มอ านวยการ 

กิจกรรมที่ 3 ยกย่องชมเชยผู้มี
จิตใจดี มีคุณธรรม 

บุคลากรที่ปฏิบัติดีได้รับการยกย่อง 
ชมเชย  

มีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นประจ าทุกเดือน 1 คน/ 1 
กลุ่ม 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

- กลุ่มสร้างเสริม
ศักยภาพฯ 

- กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
- เลขา
คณะท างานฯ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบุคลากร บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักส่งเสริม
สุขภาพได้รับการพัฒนาความอายุงาน
และความเหมาะสมของต าแหน่ง 

ส านักฯ มีการคัดเลือก
บุคลากรเข้าอบรมตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร อย่างน้อย 6 
คนต่อปี 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่มอ านวยการ 

บุคลากรในส านักมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

บุคลากรในส านักได้รับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี อย่าง
น้อย 30 คน 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
 



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ 2 เสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรโดยเน้นส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญต่อชีวิต 
 

มาตรการหรือกิจกรรม
ส าคัญ  

(Key Activities) 
แผนงาน/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริม
สวั สดิ ก า รและสิ ท ธิ
ประโยชน์ที่ส าคัญต่อ
ชีวิต 

กิจกรรมที่ 1 จัดสวัสดิการแก่
บุคลากรหรือคนในครอบครัวที่
เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 

บุคลากรได้รับการสนับสนุนสวัสดิการ
จากส านักส่งเสริมสุขภาพในวาระต่างๆ 
ตามความเหมาะสม 

บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับ
การจัดสวัสดิการตามความ
เหมาะสมทุกครั้ง 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิการด้าน
การออกก าลังกายในหน่วยงาน 
และมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกก าลังกาย 

-ส านักมีกิจกรรมการออกก าลังกาย 
เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพดี 

ส านักส่งเสริมสุขภาพจัด
กิจกรรมการออกก าลังกาย
อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง 
และมีคนเข้าร่วมอย่างน้อย
กลุ่มละ 3 คน 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพฯ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ 3 เสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรโดยเน้นให้เกิดความรักและสามัคคีภายในองค์กร 
 

มาตรการหรือกิจกรรม
ส าคัญ  

(Key Activities) 
แผนงาน/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริม
ค ว าม รั ก แล ะคว าม
สามัคคีภายในองค์กร 

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญต่างๆ  

-บุคลากรมีกิจกรรมเสริมสร้างความ
ผูกพันในองค์กร  
 

ส านักส่งเสริมสุขภาพจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความ
ผูกพันองค์กรอย่างน้อย 2 
กิจกรรม 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าช่องทางรับ
ฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

บุคลากรมีช่องทางในการร่วมแสดง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาหน่วยงาน 

หน่วยงานมีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่ม
อ านวยการ 



มาตรการหรือกิจกรรม
ส าคัญ  

(Key Activities) 
แผนงาน/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 จัดให้มีกิจกรรม
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม 

บุคลากรมีการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมในจิตใจ 

บุคลากรผู้เข้าประชุมร้อยละ 
80 ที่นับถือพุทธศาสนาร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
 

กิจกรรมที่ 4 จัดอวยพรวันเกิด บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพได้รับ
การอวยพรวันเกิดเป็นประจ าทุกเดือน 

มีการจัดอวยพรวันเกิดในการ
ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ
ทุกเดือน และมีบุคลากรที่มีวัน
คล้ายวันเกิดได้เข้าร่วมงาน
อวยพร อย่างน้อยร้อยละ 90 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

เลขา
คณะท างานฯ 

กิจกรรมที่ 5 ประกาศเจตจ านง
เพ่ือการเป็นองค์กรสร้างสุข 

-ผู้บริหารแสดงเจตจ านงการเป็น
องค์กรสร้างสุขของส านักส่งเสริม
สุขภาพ 
-จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการ
เป็นองค์กรสร้างสุข 
-แจ้งเวียนมาตรการ และกิจกรรม
ส าคัญตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
-การสื่อสารถ่ายทอดนโยบายผ่านการ
ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

- แจ้งเวียนเจตจ านงและ
มาตรการการเป็นองค์กรสร้าง
สุขของส านักส่งเสริมสุขภาพ 
- จัดประชุมคณะท างานอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
- มีการถ่ายทอดนโยบายผ่าน
การประชุมส านักส่งเสริม
สุขภาพ อย่างน้อย 1 
 
 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

เลขา
คณะท างานฯ 

 
 

 


