
 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนส านักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2564 
 

มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Partner 

1. ความผูกพันองค์การ 
(Organizational 
Commitment) 
2. 20 เคล็ดลบักับการสร้าง
สมดลุให้ชีวิตและการท างาน 
(Work Life Balance) 

1. การประชุมคณะท างานพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ     
ส านักส่งเสริมสุขภาพ  

บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพร่วมขับเคลื่อน     

การเป็นองค์กรแห่งความสุข
ที่มีคุณภาพ 

จัดประชุมคณะท างาน
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

ม.ค. - เม.ย. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา   
ศักยภาพบุคลากรฯ 

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เอือ้
ต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลใน
ชีวิตการท างาน 

บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพทราบถึงวัฒนธรรม

องค์กร 

ประกาศวัฒนธรรม
องค์กรและ

ประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรทราบ      

อย่างน้อย 1 ช่องทาง 

ม.ค. - ก.พ.
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 

3. จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือ
คนในครอบครัวกรณีเจ็บป่วย/
เสียชีวิต/คลอดบุตร 

บุคลากรไดร้ับการ
สนับสนุน สวสัดิการจาก
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ เช่น 
กรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/

คลอดบุตร 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรไดร้ับการจดั
สวัสดิการตามความ

เหมาะสม 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
- กลุ่มอ านวยการ 

4. กิจกรรมเสริมสร้างความ
ผูกพันและส่งเสริมความสามัคคี
ของบุคลากรในองค์กร 

บุคลากรร่วมกิจกรรม
เสรมิสร้างความผูกพัน   

และส่งเสรมิความสามัคคี
ของบุคลากรในองค์กร 

 
 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ความผูกพันและ

ส่งเสริมความสามคัคี
ของบุคลากรในองค์กร 

อย่างน้อย  
1 กิจกรรม/ป ี

มี.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 
- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

5. การประเมินเพื่อวัดความ
สมดลุในชีวิตและการท างาน 

บุคลากรตอบแบบวัด   
ความสมดุลในชีวิตและ 
การท างาน และความ

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากร ร่วมตอบแบบ
วัดความสมดลุในชีวิต

ธ.ค. 2563 - 
เม.ย. 2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
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มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

และความผูกพันของบุคลากร    
ต่อองค์กร 
 
 

ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร 

และการท างานและ
ความผูกพันของ

บุคลากรต่อองค์กร  
 

2. ส่งเสริมให้บคุลากร
มีกิจกรรมทางกาย  
 
กลยุทธ์ PIRAB 

Invest 
Advocate 

ออกก าลังกายวิถี New 
Normal ให้ปลอดภัย
ห่างไกล โควดิ-19 

1. กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 บุคลากรสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 3 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 3 

 

ก.พ - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

2. ส่งเสริมการออกก าลังกาย
และมีกิจกรรมทางกาย 

มีนโยบายส่งเสริมการออก
ก าลังกายและมีกิจกรรม
ทางกาย และ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 

มีนโยบายส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและมี
กิจกรรมทางกาย  

1 ฉบับ 

ม.ค - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

3. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ    
ทางกาย 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 
 

มี.ค. - มิ.ย. 
2564 

- กลุ่มพุฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

3. เฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพบุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Regulate 

1. แนวทางการประเมิน
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
2. ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดของ
บุคลากรที่ปฏิบัติราชการ

1. การประเมินความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอด
เลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้น
ไป ด้วยโปรแกรม CV Risk Score 

บุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ได้รับการประเมินความ
เสี่ยง/ ทราบความเสี่ยง ต่อ
การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ
และหลอดเลือด ด้วย
โปรแกรม CV Risk Score 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากร อายุ 35 ปีขึ้น
ไป ได้รับประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้น
เลือดหัวใจและหลอด

ม.ค. - ก.พ. 
2564 

- กลุ่มพุฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
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มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ส่วนกลาง กระทรวง
สาธารณสุข (โดยใช้แบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
Rama – EGAT Heart 
Score) 

เลือด ด้วยโปรแกรม CV 
Risk Score 

1. แนวทางการจัดการโรค
อ้วน (Management of 
Obesity) 
2. ดัชนีมวลกายส าคัญ
อย่างไร 

2. การติดตามภาวะสุขภาพของ
บุคลากรส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
 

บุคลากรติดตามภาวะ
สุขภาพโดยการช่ังน้ าหนัก 
วัดรอบเอว ตามแผนงานที่
วางไว้ 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากร มีการติดตาม
ภาวะสุขภาพโดยการช่ัง

น้ าหนัก วัดรอบเอว 
ตามแผนงานที่วางไว้ 

 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

1. แนวทางการตรวจสุขภาพ
ที่จ าเป็นและเหมาะสม
ส าหรับประชาชน (กลุ่มวัย
ท างาน) 
2. ชุดความรู้การตรวจ
สุขภาพที่เหมาะสมและ
จ าเป็นส าหรับประชาชน 

3. การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

บุคลากรเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีตามสิทธิ

บุคคล 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรเข้ารับการ

ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

มี.ค. - พ.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

4. ส่งเสริมสุขภาพจติด้วยการ
ประเมินความเครียด  
  

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินความเครียด 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมประเมิน

ความเครียดด้วยตนเอง 
 

มี.ค. - พ.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

4. ส่งเสริมความรอบ
ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย

1. เกณฑ์การประเมิน 5 ส    
2. เกณฑ์การประเมิน
สถานท่ีท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน เสริมสร้างคณุภาพ

1. การให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ความสมดุลในชีวิตการท างาน 
 

บุคลากรไดร้ับความรู้    
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม      

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรไดร้ับความรู้

ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย

ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 
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มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

สิ่งแวดล้อมและความ
สมดลุในชีวิตการ
ท างาน 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Build Capacity 
Advocate 
 

ชีวิต และความสุขของ
คนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for 
Life) 
 
 
 
 
 

และความสมดุลในชีวิต   
การท างาน 

สิ่งแวดล้อม และความ
สมดลุในชีวิตการ

ท างาน 
 

2. การประกวดหน่วยงานท่ีมีการ
ด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่
น่าท างาน ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ส และเกณฑส์ถานท่ี
ท างานน่าอยู่น่าท างาน (HWP) 
  

บุคลากรเห็นความส าคญั
และมสี่วนร่วมในการ

ด าเนินงานสถานที่ท างาน
น่าอยู่น่าท างาน 

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานเข้าร่วม

กิจกรรมการประกวด 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 

 
 


