
 
 

แผนการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 
กองแผนงาน กรมอนามัย 

******************************* 

ที ่ ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จ านวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ 
ประเด็นความรู้ที่ให้

ผู้รับบริการ 
หมายเหตุ 

2 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ

คณะท างานพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 

1 ฉบับ 10 พ.ย. 64 12 พ.ย. 64 Partnership (มาตรการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน) 
 ก า ร ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ

คณะท างานพัฒนาสถานที่ท างานน่า
อยู่  น่ าท า ง าน  มี ชี วิ ต ชี ว า  และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองแผนงาน 

 การสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม
ในการด าเนินงาน ได้แก่ กิจกรรมการ
จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 5 ส. "สร้างที่ท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน“ กิจกรรม Big Cleaning 
Day และ กิจกรรมเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจบุคลากรในหน่วยงาน 

Investment (มาตรการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน) 
 การสนับสนุนทรัพยากรในการจัด

กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากรกอง
แผนงาน 

 แนวทางการด าเนินงาน
กิจกรรม 5 ส  

 แนวทางการด าเนินงาน
พัฒนาสถานที่ท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน มี
ชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 

 ข้อมูลผลการส ารวจ
ความต้องการความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของบุคลากรกอง
แผนงาน 

 ข้อมูลความรู้สุขภาพใน
ประเด็นต่างๆ อาทิ การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
การประเมินความเสีย่ง
ต่อการเกิดโรคเส้นเลือด
หัวใจและหลอดเลือด
ของบุคลากรอายุ 35 ปี

 

2 สื่อสารนโยบายสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for Life) 

1 ฉบับ 17 พ.ย. 64 19 พ.ย. 64  

3 ประชุมคณะท างานพัฒนาสถานที่ท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

5 ครั้ง 1 พ.ย. 64  31 มี.ค. 65  

4 สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
(วัฒนธรรม) กองแผนงาน 

1 ครั้ง 18 พ.ย. 64 31 มี.ค. 65  

5 จัดท าแผนขับเคลื่อนสถานที่ท างานน่า
อยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 

1 แผน 
 

15 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64  

6 ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อน
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานฯ 

5 ครั้ง 15 พ.ย. 64 31 มี.ค. 65  



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จ านวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ 
ประเด็นความรู้ที่ให้

ผู้รับบริการ 
หมายเหตุ 

7 ส ารวจความต้องการความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของบุคลากรกองแผนงาน 

1 ครั้ง 13 ธ.ค. 64 30 ธ.ค. 64 Regulation (มาตรการก ากับ ติดตาม
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน) 
 การก ากับ ติดตาม และสรุปผลการ

ด าเนินงาน ตามนโยบายและกิจกรรม
ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ท างาน
น่าอยู่  น่าท างาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแผนการ
ด าเนินงานท่ีก าหนด โดยคณะท างาน
ฯ อย่างต่อเนื่อง 

Advocate (มาตรการสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ์) 
 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ความรู้  และกิจกรรมผ่านช่องทาง
ต่างๆ ให้กับบุคลากรกองแผนงาน 
เพื่ อสร้ างความตระหนักต่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ท างาน
น่าอยู่  น่าท างาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

Build Capacity (มาตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร) 
 การเพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรในการ

ปรับตัวให้เข้ากันสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทการท างาน
ในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ขึ้นไป (CV Risk Score) 
การวัดและประเมินคา่ 
BMI 

 ข้อมูลความรู้ในสิทธิ
สวัสดิการทางราชการ 

 กิจกรรมส่งเสริมรายได้
ที่ไม่ต้องใช้เวลาท างาน
เพื่อแลกเงิน (Passive 
Income) 

 
 
 
 
 
 
 

 

8 กิจกรรม 5 ส. "สร้างที่ท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน" 

4 ครั้ง 22 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65  

9 กิจกรรม Big Cleaning Day 3 ครั้ง 22 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65  

10 การตรวจสุขภาพประจ าปี 1 ครั้ง 10 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65  

11 ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้น
เลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร
อายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรม CV Risk 
Score 

1 ครั้ง 13 ธ.ค. 64 17 มี.ค. 65  

12 ตรวจวัดประเมินค่า BMI 
 
 

1 ครั้ง 13 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65  

13 ประเมินเพ่ือวัดคุณภาพชีวิตการท างาน
รายบุคคล 

1 ครั้ง 1 ธ.ค. 64 30 ธ.ค. 64  

14 ส่งเสริมรายได้ท่ีไม่ต้องใช้เวลาท างาน
เพ่ือแลกเงิน (Passive Income) 

2 ครั้ง 1 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65  

15 เสริมสร้างความรู้ในสิทธิสวัสดิการทาง
ราชการ 

2 ครั้ง 1 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65  



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จ านวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ 
ประเด็นความรู้ที่ให้

ผู้รับบริการ 
หมายเหตุ 

16 เสริมสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1 ครั้ง 1 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65 ของบุคลากรกองแผนงาน  

 

 


