
2.2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย :

2.3 ข้อเสนอมาตรการ :   1. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน มีการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่สนับสนุนให้เกิดการมีสุขภาพดี

  2. ส่งเสริมการออกก าลังกาย หน่วยงานได้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกก าลัง 

  3. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ มีการตรวจร่างกายประจ าปี เพื่อควบคุมป้องกันอันตรายหรือโรคภัยไข้เจ็บอันอาจจะเกิดขึ้นให้กับบุคลากร

 4. ส่งเสริมคุณค่าทางโภชนณา มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร ให้เห็นถึงความส าคัญในเร่ืองของความปลอดภัยของความปลอดภัยของอาหาร

2.4 ประเด็นก าหนดความรู้  : ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ , Happy work 8 ประการ

ตัวชีว้ัดหลักของแผนงาน :  ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือนองค์กรสร้างสุข 
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เพิ่ม

ประสิทธภิาพ

และ

ประสิทธผิล

ของการท างาน

1. จดัท าแผนปฏบิัติการส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังมี

สุขภาพดี (P) (ปรับปรุงแผนฯ เพิ่มเติม รอบ 6 เดือนหลัง)
 -

แผนการ

ปฏบิัติการ 

บุษณี

พิมพ์พิสุทธิ์

เพิ่ม

ประสิทธภิาพ

ของการท างาน

การบริหาร

จดัการ

ขอ้มลู

2.ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดเพื่อรวบรวม วิเคราะห์

สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน  -

มติที่ประชมุ/ 

รายงานการประชมุ

3 ทีมน า/

ทีมกพร./

คณะท างาน

เพิ่ม

ประสิทธภิาพ

และ

ประสิทธผิล

ของการท างาน

3. ด าเนินการ ดังนี้ 

  - ก าหนดนโยบาย (เพิ่มเติม)

 - ก าหนดมาตรการส าคัญ (เพิ่มเติม)  -

 - นโยบาย 

(เพิ่มเติม)

- มาตรการส าคัญ 

(เพิ่มเติม)

กลุ่มการเงิน

กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ ผลผลติ ผู้รับผิดชอบประเดน็ความรู้มาตรการ

แผนปฏบิัตกิารส่งเสรมิให้บุคลากรกองคลังมสีุขภาพดี

              วัยท างานสุขภาพดีต้องมี 6 อ. 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ ผลผลติ ผู้รับผิดชอบประเดน็ความรู้มาตรการ

ส่งเสริมการ

ออกก าลังกาย 

และปรับปรุง

คุณภาพชวีติ

การท างาน

ค่า BMI ปกติ 4. กิจกรรม ดังนี้

 - ส ารวจสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรกองคลัง

ปัจจุบัน ด้วยการวัดค่า BMI

 - เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 

 - การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ

ละหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป

 -

ผลการวดัค่า BMI กลุ่มการเงิน

กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มพัสดุ

กลุ่มบัญชี

กลุ่มอ านวยการ

ส่งเสริมการ

ออกก าลังกาย 

และปรับปรุง

คุณภาพชวีติ

การท างาน

ความรู้เร่ืองการ

ดูแลสุขภาพ , 

Happy work 

8 ประการ

5. ด าเนินการ ดังนี้ (D)

 - รายงานการประชุมของหน่วยงานหรือหนังสือเวียน 

ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของหน่วยงานมีการ

ก ากับ ติดตามแผนฯ (ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน)

 - จัดประขุมให้ความรู้ด้านโภชนาการ และสุขภาพ

 - จัดกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันผ่านส่ือมัลติมิเดีย

 - บุคลากรออกก าลังกายตามความเหมาะสมของแต่

ละบุคคล

 - กิจกรรม 5 ส. ปรับสภาพแวดล้อมโต๊ะท างาน

ภายในหน่วยงาน

 -

 หลักฐาน

หน่วยงานที่แสดง

ให้เห็นถงึการ

ส่ือสารถา่ยทอด

นโยบาย/

มาตรการ/ความรู้ฯ

บุษณี

วษิณุ

พิมพ์พิสุทธิ์

ส่งเสริมการ

ออกก าลังกาย 

และส่งเสริม

สภาพแวดล้อม

ในการท างาน

ความรู้เร่ืองการ

ดูแลสุขภาพ , 

Happy work 

8 ประการ

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C)

       - รวบรวม/สรุปข้อมูลการด าเนินการ ค่า BMI 

(เปรียบเทียบ 2 รอบ พร้อมทั้งค านวณค่า BMI ของ

บุคลากรให้ที่ลดลงร้อยละ 10)

       - ชั่งน้ าหนักเพื่อติดตามผลการด าเนินกิจกรรมทุก

 4 เดือน

       - จัดสภาพแวดล้อมองค์กรให้น่าอยู่

 -

 - สรุปผลการ

ด าเนินงาน

กลุ่มการเงิน

กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มพัสดุ

กลุ่มบัญชี

กลุ่มอ านวยการ
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กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ ผลผลติ ผู้รับผิดชอบประเดน็ความรู้มาตรการ

ส่งเสริมการ

ออกก าลังกาย 

และปรับปรุง

คุณภาพชวีติ

การท างาน

 - ความรู้เร่ือง

การ

ดูแลสุขภาพ

 - ปัจจยัหรือ

พฤติกรรมเส่ียง

ที่ท าให้เกดิโรค

7. ตรวจสุขภาพประจ าปี พร้อมแสดงข้อมูลการตรวจ

สุชภาพมากกว่าร้อยละ 95

ผลตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ของ

ขา้ราชการ 

พนักงานราชการ 

และลูกจา้งประจ า

กลุ่มการเงิน

กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มพัสดุ

กลุ่มบัญชี

กลุ่มอ านวยการ

เพิ่ม

ประสิทธภิาพ

และ

ประสิทธผิล

ของการท างาน

หลักเกณฑ์การ

ประเมนิผลการ

ปฏบิัติราชการ

กรมอนามยั

8. วิเคราะห์ผลส าเร็จชองผลงาน (A)

       - วิเคราะห์ข้อมูลรอบ 6 เดือนหลัง

       - สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
 -

สรุปผลการ

ด าเนินกจิกรรม

กลุ่มการเงิน


