
รายงานผลการด าเนินงานเพือ่สนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  
(องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม) ตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 

หน่วยงาน  กองคลัง 
--------------------------------------------- 

ประเด็นงาน การบริหารงานคลังสู่ระบบราชการ 4.0  

หมวด ๑ การน าองค์กร 

ผู้อ านวยการกองคลัง นางเกษร  ศุภกุลธาดาศิริ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร สู่การเป็น
องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมและการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยมี 3 ทีมน า ประกอบด้วย  1) ทีมน า   
2) ทีมยุทธศาสตร์  3) ทีมการเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม  เพ่ือก าหนดทิศทาง แนวทางที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน และ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่คาดหวังขององค์กร โดยค านึงถึงความต้องการ และ
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสื่อสาร ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติในทุกระดับของหน่วยงานอย่าง
ทั่วถึง ในการพัฒนาและบริหารกองคลังให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในด้านการบริหาร 
การเงิน การคลัง และพัสดุ” มีแผนปฏิบัติงานและระบบงานมุ่งแนวทางเดียวกัน เชื่อมโยงกัน และอาศัยความ
เชื่อมโยงระหว่างข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือให้แผนงาน กระบวนการ ตัวชี้วัด ตลอดจนกิจกรรต่างๆ เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ 
มีการถ่ายทอดและมอบหมายตัวชี้วัดให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และร่วมรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือน าผลมา
ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา และกระตุ้นให้มีนวัตกรรม กิจกรรมงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้แต่ละกลุ่มงาน
น าไปวางแผนการปฏิบัติ และก าหนดหัวข้อที่จะพัฒนาต่อไป ให้องค์กรสามารถก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 รวมถึงการ
ก าหนดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดและแผนด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือนให้มีผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้  

 กองคลังให้ความส าคัญกับความร่วมมือเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันและกัน ให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนในการให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ วิจารณ์ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนร่างประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ส าหรับการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด และเปิดโอกาสให้
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางที่มีวงเงินเกิน 5 
แสนบาท ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและให้การปฏิบัติของหน่วย งาน
ของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งมีแผนการด าเนินงาน และผังกระบวนการตามมาตรฐานเดียวกันและ
เหมือนกัน เพ่ือให้ส านัก/กอง มีส่วนในการตรวจสอบในกระบวนการด าเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
ภายในกอง เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
   กองคลังมีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพการบริหารการเงินการคลัง ให้มีนวัตกรรมและมีสารสนเทศ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้บุคลากรและ
เครือข่ายมีการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม ตัดสินใจโดยอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ เพ่ือให้ก้าวสู่องค์กร 4.0  
 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

กองคลังมีแผนด าเนินงานและแผนการปฏิบัติการที่มีการค านึงถึงการลดต้นทุน การปรับปรุงการ
ให้บริการ การเพ่ิมความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ก าหนดทิศทางที่จะขับเคลื่อน
ให้องค์กรประสบความส าเร็จ ซึ่งก าหนดขึ้น โดย 3 ทีมน า รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสต่างๆ เพ่ือน าข้อมูล 
ที่ได้มาจัดท าแผนปฏิบัติการกองคลัง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2560-2564) แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และด าเนินงานตามแนวทาง PMQA ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย ข้อ 4 “ปฏิรูประบบงานสู่
องค์กรที่มีสรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล” ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์กองคลัง 3 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีนวัตกรรมในการพัฒนางาน 



2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีกระบวนการลดขั้นตอนการท างาน เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

3. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  
นอกจากนี้ยังร่วมกันประเมินผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเองมาใช้เป็น 

แนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือให้มีความสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน มีจัดท าแผนขับเคลื่อนนโยบาย และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรกองคลัง และมีการถ่ายทอดให้รับทราบและน าไปสู่การปฏิบัติ โดยแผนดังกล่าวเกิด
จากการพิจาณาระบบงานที่มีปัจจุบัน วิธีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการ ได้แก่ การประเมิน
ความพึงพอใจ และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code  เพ่ือความรวดเร็วของการประมวลข้อมูลต่างๆ 
มีการปรับปรับปรุงกระบวนการ ลดการท าซ้ าและความผิดพลาด ได้แก่ ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามสิทธิโดยการ
จ่ายตรงผ่านบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิผ่านระบบ KTB corporate online แทนการท าเช็คสั่งจ่าย ซึ่งลดจ านวนวันใน
การให้บริการลงจากเดิม เพ่ิมคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบเงิน
แจ้งเดือนออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษ รวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถเรียกข้อมูล ณ แต่ละช่วงเวลาย้อนหลังได้  

  การจะท าให้ระบบงาน และวิธีการต่างๆ บรรลุผลการด าเนินการที่ดี กระตุ้นให้มีนวัตกรรม สร้าง 
ความรู้และความสามารถ และจะท าให้มั่นใจว่าองค์กรมีความยั่งยืน จึงมีการก าหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนนโยบาย
ภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร รวมทั้งประเด็นความรู้ส าคัญๆ ที่น าใช้มา
สนับสนุนเพื่อสร้างเป็นมาตรการที่ก าหนด ดังนี้  

ล าดับ มาตรการ ประเด็นความรู้ 
1 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารการเงิน

การคลัง  
 

- การออกแบบเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ 
- การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
- หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ  
- ระเบียบการเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการ 

2 เพิ่มประสิทธิผลของการบริหารการเงินการคลัง  
 

- เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) 
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย 

3 ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานคลังให้มีความ
โปร่งใส 
 

- การร้องทุกข์/ร้องเรียน 
- เกณฑ์การประเมิน ITA ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
- แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ  
- การบริหารความเสี่ยง  

4 ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 

- คู่มือ 5 ส 
- ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ  
- แนวทางการสร้างความพึงพอใจ  

 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานมีรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี

วิธีการรับฟังและการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น ระดมความคิดเห็น แบบสอบถาม สัมมนา เพื่อให้มีข้อมูลย้อนกลับ/
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ น ามาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน บริการและสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย ซึ่ง
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูลที่มี ได้แก่ line,  facebook, webpage กองคลัง ในส่วนของการ
ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังมีไม่ครอบคลุมทุกกระบวนงาน ที่เห็น
เด่นชัดเป็นเรื่องของการประเมินที่ตอบตัวชี้วัด มีวัฒนธรรมที่ดีในการส่งผลผลิตให้แก่ผู้รับบริการ เช่น มีแนวคิดการสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการแก้ปัญหาในงาน เป็นการเก็บข้อปัญหาในกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือใช้ในการ
ติดตาม ก ากับ เช่น ระบบควบคุม ก ากับและติดตามเงินยืมราชการกรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรม
บริหารครุภัณฑ์ (AMS) ซึ่งเป็นระบบในการบันทึกทรัพย์สินของหน่วยงาน เพ่ือปรับปรุงระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 



หมวด 4 การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ 
 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้านสารสนเทศที่ส าคัญ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือผลักดันให้เกิดการปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับองค์การต่อไป 
จากการประเมิน พบว่ากองคลังมีจุดแข็ง คือ มีหลักเกณฑ์ แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานคลังและมีกระบวนการ
ติดตามงานที่ชัดเจน และมีข้อควรปรับปรุง คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรที่ยังไม่เป็นระบบและยังไม่มี
ฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลความรู้ในองค์กร จึงมีแนวคิดส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมี
กิจกรรมภายใต้ตัวชี้วัด DM/KM ขององค์กร เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน และสนับสนุนให้บุคลากรภายในกองคลังจัดการ
ข้อมูลข้อควรที่ควรจะรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มากขึ้น ให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น สามารถตอบสนองภารกิจหลักของหน่วยงาน
ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ โดยเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของกองคลัง รวมไปถึงรวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านบริหารการเงิน การคลังและพัสดุของ
กรมอนามัยต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระบบองค์กรและระดับบุคคล 
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร 

 การมุ่งเน้นบุคลากร จากการประเมิน พบว่า แนวโน้มหรือทิศทางในการพัฒนากองคลังนั้น
จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง และศึกษากฎ ระเบียบ ระบบการเงินการคลัง 
เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นั้น
ไปสู่หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของกองคลัง จึงได้ส่งบุคลากรกองคลังเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายในและหลักสูตรภายนอก เช่น 
หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรกรมอนามัยตามแผนปฏิบัติการกอง
คลัง ได้แก่ โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง (การเงิน บัญชี งบประมาณ) โดยในปี 2563 จึงมีการน าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากร (Happinometer) น ามาวิเคราะห์และจัดท าแผนเพ่ือสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ที่จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีของหน่วยงานต่อไป เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดให้มี
ระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน การประชุมหน่วยงานประจ าเดือน การรวมกลุ่มออกก าลังกาย การจัดกิจกรรมในวันส าคัญตาม
ประเพณีต่างๆ   
 

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หน่วยงานมีการบริหารจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน การ 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ มีเป้าหมายตัวชี้วัดในกระบวนการ มีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือมุ่งเน้นคุณค่า
ให้กับผู้รับบริการ เช่น การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (e-Payment) ซึ่งเกิดจาก
การวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการท างานและหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน การจัดท า Flow-chart 
(รับเช็ค- จ่ายเช็คผ่าน (KTB)  เป็นการ lean ขั้นตอนและลดระยะเวลาการรับเงินจากเดิม ๘ วัน เหลือเพียง 6 วัน  
รวมถึงการปรับปรุงอย่างอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่มีอยู่และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่น าไปสู่เป้าประสงค์และ
แนวทางใหม่ๆ เพ่ือให้กระบวนงานนั้นมีการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง เน้นการสร้างองค์
ความรู้และการแบ่งปันความรู้ เพื่อให้มองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านการรับ- จ่ายเงิน เพ่ือ
ส่งผลให้ระบบงาน และวิธีการต่างๆ บรรลุผลการด าเนินการที่ดี กระตุ้นให้มีนวัตกรรม สร้างความรู้และความสามารถ 
และจะท าให้มั่นใจว่าองค์กรมีความยั่งยืน  


