


























เปาหมายหรือ

เปาประสงค ป๒๕๕๕ ป๒๕๕๖ ป๒๕๕๗ ป๒๕๕๘ ป๒๕๕๙ ป๒๕๕๕ ป๒๕๕๖ ป๒๕๕๗ ป๒๕๕๘ ป๒๕๕๙

ยุทธศาสตรที่ ๕

การพัฒนากลไก

การบริหารจัดการ

ดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมใน

การทํางานที่มี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ

๑. การพัฒนากลไก  - โครงการสถานที่ เพื่อเปนการพัฒนา รอยละของ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  -  -  -  -  - รายละเอียด

การขับเคลื่อนและ ทํางานนาอยู นาทํางาน สภาพแวดลอม และ หนวยงาน โครงการ

การบูรณาการดาน ( Healthy Workplace) สรางบรรยากาศที่ดี ที่เขารวม ตามที่แนบ

ความปลอดภัย ใหมีความปลอดภัย กิจกรรม

อาชีวอนามัย และ ในการทํางานรวมทั้ง 

สภาพแวดลอม ดูแลสวัสดิภาพของ

ในการทํางาน เจาหนาที่ ประชาชน

และเกษตรกรที่มา

รับบริการ

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแมบท ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คาเปาหมายในการดําเนินการ งบประมาณหนวย:ลานบาท
หมายเหตุแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
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๒. การสงเสริมให  - แผนงานซอมปองกัน เพื่อวางแผนเตรียม รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ๐.๑๔ ๐.๑๔ ๐.๑๔ ๐.๑๔ ๐.๑๔ สวนกลาง

ทุกภาคสวนที่เกี่ยว ภัยพิบัติ ความพรอมของ ๑๐๐ ของ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สํานักงาน

ของมีบทบาทรวมใน เจาหนาที่ในการ เจาหนาที่ เลขานุการ

การบริหารจัดการ ปองกันภัยพิบัติ เขารวม กรม รับผิด

ดานความปลอดภัย เชน แผนดินไหว กิจกรรม ชอบ

อาชีวอนามัย และ น้ําทวม ไฟไหม ฯลฯ

สภาพแวดลอมใน

การทํางาน  - อบรมการใชระบบ เพื่อสาธิตการใช เจาหนาที่ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ สวนกลาง

ถังดับเพลิง และฝกปฏิบัติการ ไดเขารับ คน คน คน คน คน สํานักงาน

ใชถังดับเพลิงให การอบรม เลขานุการ

เจาหนาที่ทุกคน ปละ ๑๐๐ กรม รับผิด

คน ชอบ

 - โครงการฝกอบรม เพื่อกระตุนพนักงาน เจาหนาที่ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐.๔๕ ๐.๔๕ ๐.๔๕ ๐.๔๕ ๐.๔๕ อบรม

พนักงานขับรถยนต ขับรถยนตใหรูจัก ไดเขารับ คน คน คน คน คน พนักงาน

ดูแล บํารุงรักษา การอบรม ขับรถยนต

รถยนตใหอยูใน ปละ ๑๐๐ ทั่วประเทศ

สภาพพรอมใชงาน คน สํานักงาน
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ตลอดเวลาและขับขี่ เลขานุการ

รถยนตดวยความ กรมรับผิดชอบ

ปลอดภัย

 - จางเหมาเจาหนาที่ เพื่อเปนการดูแล ระดับความ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒.๔๐ ๒.๖๕ ๒.๙๑ ๓.๒๐ ๓.๕๒ สวนกลาง

รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย ความสําเร็จ สํานักงาน

ทั้งรางกาย และ ในการรักษา เลขานุการ

ทรัพยสินของบุคคล ความปลอด กรม รับผิด

และสวนราชการ ภัย ชอบ

 - โครงการทดแทน เพื่อทดแทนรถยนต รถยนต ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๖.๕๑ ๑๖.๕๑ ๑๖.๕๑ ๑๖.๕๑ ๑๖.๕๑ สําหรับ

รถยนตที่มีอายุการ ที่มีอายุเกิน ๑๐ ป ทดแทน คัน คัน คัน คัน คัน สนง.ปศข.

ใชงานเกิน ๑๐ ป ใหแกหนวยงาน และ จํานวน และ

มีรถยนตที่ ๑๐๐ คัน สนง.ปศจ.

มีสภาพดีพรอมใช สํานักงาน

งานอยางปลอดภัย เลขานุการ

แกผูปฏิบัติงาน กรมรับผิดชอบ

ในพื้นที่

 - แผนงานรณรงค เพื่อดูแล และรักษา ปละ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒  -  -  -  -  - สวนกลาง

ทําความสะอาดใหญ ความสะอาด และ ๒ ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง สํานักงาน
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 (Big Cleanning Day) ความเปนระเบียบ เลขานุการ

เรียบรอย รวมทั้ง กรม รับผิด

ความปลอดภัยของ ชอบ

อาคาร และบริเวณ

รอบสถานที่ทํางาน

 -โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อเปนการสงเสริม เจาหนาที่ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ สวนกลาง

ประจําป และกระตุนให เขารวม กองการ

เจาหนาที่ดูแล เอา กิจกรรม เจาหนาที่

ใจใสรักษาสุขภาพ มีความ รับผิดชอบ

ตนเองกอนจะเกิด พึงพอใจ

โรคขึ้น รอยละ ๘๐
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