
รายการหลักฐานและช่ือไฟลหลักฐาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.2ระดับความสำเร็จของการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข 

มิติท่ี 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body) 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
แนวทางการประเมิน/ 

ช่ือไฟลหลักฐาน 
1 - หนวยงานรวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณ และ

สังเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอสถานการณสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน โดยใชขอมูลดานสุขภาพของ
บุคลากรทุกคนในหนวยงาน มาวิเคราะห และกำหนดดังนี้ 
1.1 กำหนดนโยบาย  
1.2 กำหนดมาตรการสำคัญ (Key activities)  
1.3 กำหนดความรูของบุคลากรในองคกร 

0.3 - เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห/
สังเคราะหขอมูลและกำหนด ตามขอ 1.1-1.3 
(0.15)  
ช่ือไฟลหลักฐาน ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 
หลักฐานระดับ 1.1 ขอมูลสถานการณ 
 
- รายงานการวิเคราะหสถานการณ
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน (0.15) 
ช่ือไฟลหลักฐาน ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 
หลักฐานระดับ 1.2 รายงานการวิเคราะห
ขอมูล 

2 หนวยงานจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมใหบุคลากรใน
องคกรมีสุขภาพดี ซ่ึงในแผนฯ ดังกลาว ตองประกอบดวย  
2.1 ขอมูล/ความรูและรายงานผลการวิเคราะห
สถานการณสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
2.2 ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกับสถานการณ
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน  
2.3 ขอเสนอมาตรการในการหาวิธีการท่ีจะนำไปสู
ความสำเร็จในการใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี  
2.4 ประเด็นกำหนดความรูใหบุคลากรของหนวยงานใน
การสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง (HL) 

0.3 - แผนปฏิบัติการสงเสริมใหบุคลากรใน
องคกรมีสุขภาพดี โดยมีองคประกอบตาม
ขอ 2.1 – 2.4  อยางชัดเจน ท้ังนี้ตอง
กำหนดชื่อบุคคลหรือกลุมงานผูรับผิดชอบ
ดวย (0.2) 
ช่ือไฟลหลักฐาน ตัวชี้วัด 2.2 มิติท่ี 1 
หลักฐานระดับ 2.1 แผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี 
 
- เอกสารแสดงการมีสวนรวมของบุคลากร
ในหนวยงาน เชน รายงานการประชุม 
หนังสือเวียน เปนตน (0.1) 
ช่ือไฟลหลักฐาน ตัวชี้วัดท่ี 2.2 มิติท่ี 1 
หลักฐานระดับ 2.2 การมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงานตอการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 

3 - ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานแสดงเจตจำนงตอการ
ขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรสรางสุข ดวยการ
สื่อสารถายทอดนโยบาย/มาตรการ/ประเด็นความรูของ
หนวยงาน ในการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี
ตามมิติท่ี 1 รวมถึงมอบหมายผูบังคับบัญชาในระดับ
รองลงมาติดตามการดำเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ฯ  
- หนวยงานมีกิจกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือใหเปนไปตาม

 - รายงานการประชุมของหนวยงาน หรือ
หนังสือแจงเวียน หรือเว็บไชต ฯลฯ ท่ีแสดง    
ใหเห็นการสื่อสารถายทอดนโยบาย/มาตรการ/
ความรูฯ (0.06) 
ช่ือไฟลหลักฐาน  
1. ตัวชี้วัด 2.2 มิติท่ี 1 หลักฐานระดับ 3.1 
(1) รายงานการประชุมสำนักสงเสริม
สุขภาพ หนาท่ี 3 ระเบียบวาระท่ี 1 มิติท่ี 1 



ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
แนวทางการประเมิน/ 

ช่ือไฟลหลักฐาน 
แผนปฏิบัติการ  
- มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำ
รับรองฯ ทุกเดือนและนำข้ึนเว็บไซดของหนวยงานภายใน
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  

บรรทัดท่ี 8 – 12 
 
- เอกสารหลักฐานแสดงการถายระดับ
ตัวชี้วัดหนวยงานสูระดับบุคคล 
ช่ือไฟลหลักฐาน  
(1) ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 3.2 
(1) ทำหนังสือแจงเวียนการถายระดับ
ตัวชี้วัดหนวยงานสูระดับบุคคล 
(2) ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 3.2 
(2) การถายทอดตัวชี้วัดหนวยงานสูระดับ
บุคคล  
 
- เอกสารหลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมตางๆ 
เชน รายงานการประชุม รายงานโครงการ/
กิจกรรม ภาพถายกิจกรรม เปนตน (0.06) 
ช่ือไฟลหลักฐาน ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 
หลักฐานระดับ 3.3 หลักฐานแสดงการจัด
กิจกรรมตางๆ 
 
- เอกสารหลักฐานแสดงรายงานการติดตาม
การดำเนินงาน (0.06) 
ช่ือไฟลหลักฐาน ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 
หลักฐานระดับ 3.4 รายงานการติดตาม
การดำเนินงานประจำเดือน 
 
- หลักฐานแสดงการนำข้ึนเว็บไซดของ
หนวยงานภายในวันท่ีกำหนด (0.06) 

4 Output ผลผลิตของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี 
 

0.3 - หลักฐานแสดงผลผลิตครบตามจํานวนข
อเสนอนโยบาย (0.15)  
- หลักฐานแสดงผลผลิตครบตามมาตรการ
ท่ีกําหนดในแผนการขับเคลื่อนฯ (0.15) 
ช่ือไฟลหลักฐาน 
ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 4 
หลักฐานแสดงผลผลิตครบตามจำนวน
ขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการท่ี
กำหนด 

5 Outcome ผลลัพธของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี 
- คาคะแนนวัดผลลัพธจาก (ตองมีการวัดคา 2 ครั้ง เพ่ือ

 - เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธตรง
เปาหมาย (0.3) 
ช่ือไฟลหลักฐาน ตัวชี้วัด 2.2 มิติท่ี 1 



ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
แนวทางการประเมิน/ 

ช่ือไฟลหลักฐาน 
เปรียบเทียบผล) 
1. รอยละของคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากร
ในหนวยงานลดลง  
 

 รอยละ 1-1.99 2-2.99 
 

3-3.99 
 

4-4.99 
 

<5 
 

คะแนน 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 

 
วิธีการคำนวณ 
*คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) = BMI ของบุคลากรทุกคน  
                                    จำนวนบุคลากรทุกคน 
**รอยละของคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ท่ีลดลง  
= BMI ของบุคลากรทุกคนครั้งท่ี 2 - BMI ของบุคลากร
ทุกคนครั้งท่ี 1 X 100 หารดวย BMI ของบุคลากรทุกคน
ครั้งท่ี 1 
หรือ 2. คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรใน
หนวยงานอยูในเกณฑปกติ  
*คาดัชนีดัชนีมวลกาย (BMI) เกณฑปกติ = 18.5 – 23* 

ระดับ 5 ผลลัพธของกระบวนการตาม
แผนปฏิบัติการ 

 


