
2.2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย : 1. การท างานที่มีความยืดหยุ่น

2. สภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการท างาน

3. บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่องชมเชย เช่น การประกาศบุคลากรดีเด่น ชมเชยบุคลากรที่ท างานดีในที่ประชุม เป็นต้น

4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

2.3 ข้อเสนอมาตรการ : 1. การสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรมั่นใจว่า ทีมผู้บริหารของหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถมากพอที่จะน าตนเองและองค์กรให้ก้าวหน้า

2. เสริมสร้างให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความผูกพันในหน่วยงาน

3. ตอบแทนบุคลากรที่ดีด้วยรางวัลที่เหมาะสม

2.4 ประเด็นก าหนดความรู:้ ความรู้เร่ืองการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Management) , Happy work 8 ประการ

ตัวชีว้ัดหลักของแผนงาน : ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือนองค์กรสร้างสุข
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เพิ่มประสิทธภิาพ
และประสิทธผิล
ของการท างาน

1. จดัท าแผนปฏบิัติการส่งเสริมใความผูกพันต่อองค์กร (P)

 -

แผนการ
ปฏบิัติการ 

บุษณี
พิมพ์พิสุทธิ์

เพิ่มประสิทธภิาพ
ของการท างาน การบริหารจดัการ

ขอ้มลู

2.ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดเพื่อรวบรวม วิเคราะห์
สถานการณ์ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน  -

มติที่ประชมุ/ 
รายงานการประชมุ

3 ทีมน า/
ทีมกพร./

คณะท างาน

เพิ่มประสิทธภิาพ
และประสิทธผิล
ของการท างาน

3. ด าเนินการ ดังนี้ 
 - ส ารวจสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน (แบบสอบถามจากกองการเจ้าหน้าที)่
 - ก าหนดนโยบาย
 - ก าหนดมาตรการส าคัญ

 -

 - ผลการส ารวจฯ
- นโยบาย

- มาตรการส าคัญ

กลุ่มการเงิน

มาตรการ ประเดน็ความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ ผลผลติ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารส่งเสรมิความผูกพันตอ่องค์กร
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มาตรการ ประเดน็ความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ ผลผลติ ผู้รับผิดชอบ

การสร้างความ
เชื่อมั่นให้

บุคลากรมั่นใจวา่
 ทีมผู้บริหารของ

หน่วยงานมคีวามรู้

ความรู้เร่ืองการ 
สร้างความผูกพัน
ต่อองค์กร, 
Happy work 
8 ประการ

4. ด าเนินการ ดังนี้ (D)
 - จัดประชุม/แจ้งเวียน/ลงเว็ปไซต์ หน่วยงานที่แสดง
ให้เห็นถึงการส่ือสารถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ/
ความรู้ฯ

  รายงานการ
ประชมุ

กลุ่มการเงิน

เสริมสร้างให้ 
บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ

สร้างความ
ผูกพันในหน่วย
งาน , ตอบแทน
บุคลากรที่ดีด้วย
รางวลัที่เหมาะสม

ความรู้เร่ืองการ 
สร้างความผูกพัน
ต่อองค์กร, 
Happy work 
8 ประการ ,
เสริมสร้างความ
ผูกพัน
ต่อองค์กรและ
เสริมสร้างจติ
อาสาเพื่อสังคม

5. จัดกิจกรรม
   - ท าบุญ - ตักบาตรเล้ียงพระสงฆ์ (วันขึ้นปีใหม)่
    - กิจกรรม "วิง่ไล่ยุง" โดยกระทรวงสาธารณสุข
   - กิจกรรมปีใหม่กองคลัง 2563
   - ท าบุญวันสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในกองคลัง
   - กิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาดวัด
   -  กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น
   -  กิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสถานที่
ท างานน่าอยู่
   - โครงการอบรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมที่ดีของบุคลากรกองคลังผ่านส่ือมัลติมิเดีย
   - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน

  
-
-
-
-

ใช้งปม.

-
ใช้งปม.

ใช้งปม.

-

ภาพกจิกรรมการ
เขา้ร่วม

กลุ่มการเงิน
กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มพัสดุ
กลุ่มบัญชี

กลุ่มอ านวยการ

เสริมสร้างให้ 
บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ

สร้างความ
ผูกพันในหน่วย

งาน

เสริมสร้างความ
ผูกพัน
ต่อองค์กรและ
เสริมสร้างจติ
อาสาเพื่อสังคม

6. ประชาสัมพันธ์บุคลากรเพื่อร่วมบริจาคส่ิงของและ
ร่วมกิจกรรม เช่น บริจาคของขวัญในวันเด็ก บริจาค
ปฏิทินเพื่อมูลนิธิคนตาบอด บริจาคใบเสร็จเพื่อท า
สมุดให้เด็กที่ขาดแคลน บริจาคลอตเตอร่ีให้วัดเพื่อ
ท าดอกไม้ เป็นต้น

ภาพกจิกรรมการ
เขา้ร่วม

กลุ่มการเงิน
กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มพัสดุ
กลุ่มบัญชี

กลุ่มอ านวยการ

เพิ่มประสิทธภิาพ
และประสิทธผิล
ของการท างาน

หลักเกณฑ์การ
ประเมนิผลการ
ปฏบิัติราชการ
กรมอนามยั

7. วิเคราะห์ผลส าเร็จชองผลงาน (A)
       - วิเคราะห์ข้อมูลรอบ 5 เดือนแรก 
       - สรุปผลการด าเนินกิจกรรม  -

สรุปผลการ
ด าเนินกจิกรรม

กลุ่มการเงิน


