
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
                                                                           

       ------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
       
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม  ๒๕๖3  
  
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจ าเดือนเมษายน  2563 

 - ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
   

 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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การประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
  
                                                                        

                                                  ……………………………………….. 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวเกษร พานิชย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 

3. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
4. นางสาวเอกฤทัย   สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
5. นางอรุณี   อินทร์ข า นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
7. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มการเงิน 
8. นางสาวฉัตรรัตน์   ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
9. นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
10. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
11. นายวิษณุ แซ่เตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
12. นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
13. นางพิสมัย   พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ 
14. นายศราวุธ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มบัญชี 
15. นางสาวดวงกมล คล้ายพึ่งสินธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
16. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
16. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
17. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
18. นางดวงกมล คร้ามทิม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 
19. นางสาวนลพรรณ ฉันทรางกูร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 
20. นายมณฑล ตาลเยื้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 
21. นางวัชราพรรณ สายเทพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการเงิน 
22. นางสาวพนิดา เรืองเกิด นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน  
23. นางสาวนุชรา พรมใต้ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
23. นายณัฐวัชร แสงอุทัย นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
24. นายเขมินท ์ พงค์พัด นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 

 

 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 ถึง      
กันยายน 2563) โดยกลุ่มการเงิน กองคลังมีตัวชี้วัดจ านวน ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด  

 มิติที่ประชุม  รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา  
      ประธานขอให้ติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ  กอง
คลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจ าเดือนเมษายน  2563  

ซ่ึงตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 1 – 3 คะแนนที่ 1 ตาม Template ได้ก าหนดให้มีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแผนฯ และให้
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มการเงินก ากับ ติดตาม และมอบหมายให้ด าเนินการตามแผนฯที่ปรับปรุงใหม่ ดังกล่าวด้วย 
 

   

 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
   นางสาวบุษณี  ม่วงชู ผู้แทนกลุ่มการเงินน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 ดังนี้ 
มิติที่ 1 
กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน
งาน 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมให้บุคลากร        
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมให้บุคลากร     
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 
(ปรับปรุงแผนฯ เพิ่มเติม
รอบ 6 เดือนหลัง) 

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพิ่มเตมิแลว้ 
(เอกสารแนบ) 

ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัดเพื่อรวบรมวเิคราะห์
สถานการณ์สุขภาพของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัดเพือ่รวบรม
วิเคราะหส์ถานการณ์
สุขภาพของบุคลากร     
ในหน่วยงาน 

√   รายงานการประชุม        
กลุ่มการเงิน 

- ก าหนดนโยบาย 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 

- ก าหนดนโยบาย
(เพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการ

√   - ก าหนดนโยบาย (เพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(เพิ่มเติม) 
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ส าคัญ 
(เพิ่มเติม) 

ส ารวจสถานการณ์สุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง           
ปัจจุบันด้วยการวัดค่า BMI 

ส ารวจสถานการณ์
สุขภาพของบุคลากร
กองคลัง ปัจจุบันด้วย
การวัดค่า BMI 

  √  

 
มิติที่ 2 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
งาน 

1. จัดประชุมคณะท างาน
การจัดการความรู ้

จัดประชุมคณะท างาน
การจัดการความรู ้
 

√   รายงานการประชุม 

2. ด าเนินการ ดังนี ้
- ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ
จัดการข้อมลูและความรู้  
- ก าหนดนโยบาย (เพิ่มเติม) 
 

- ปรับปรุงแผนปฏิบตัิ
การจัดการข้อมูลและ
ความรู้  
- ก าหนดนโยบาย 
(เพิ่มเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพิ่มเตมิแล้ว
(เอกสารแนบ) 

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
งาน 

3. จัดกิจกรรม ดังนี ้
จัดกิจกรรม 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มการเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มอ านวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มพสัด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มบญัช ี

- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่
การเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่
อ านวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่พัสด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มบญัช ี
 

  √  
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มิติที่ 3 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน
งาน 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ
ส่งเสริมความผูกพัน       
ต่อองค์กร (P) 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมความผูกพัน       
ต่อองค์กร (P) 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

√   แผนปฏิบัติการส่งเสริมความ
ผูกพันต่อองค์กร (P) 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) (เอกสาร
แนบ) 

2. ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัด เพื่อรวบรม 
วิเคราะหส์ถานการณ์    
ความผูกพันของบุคลากร  
ในหน่วยงาน 

ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัด เพื่อรวบรม
วิเคราะหส์ถานการณ์
ความผูกพัน          
ของบุคลากรใหน่วยงาน 

√   รายงานการประชุม  

3. ด าเนินการ ดังนี้                         
- ส ารวจสถานการณ์สุขภาพ
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
(แบบสอบถามจาก        
กองการเจ้าหน้าที่) 
- การหนดนโยบาย 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

- ส ารวจสถานการณ์
สุขภาพของบุคลากร   
ในหน่วยงาน 
(แบบสอบถามจาก        
กองการเจ้าหน้าที่) 
- การหนดนโยบาย 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

√   หลักฐานประกอบการ
ด าเนินการ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน
งาน 

4. ด าเนินการ ดังนี ้
- จัดประชุม/แจ้งเวียน/
ลงเว็ปไซต ์
- การเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 
- แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรมที่จดัขึ้นภายใน
หน่วยงาน 
 

- จัดประชุม/แจ้งเวียน/
ลงเว็ปไซต ์
- การเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ 
- แบบสอบถามการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในหน่วยงาน 

  √  

 
  ทั้งนี้ ในส่วนของมิติที่ 2 คะแนนที่ 2 ก าหนดให้มีการสื่อสารสถานการณ์สุขภาพ และแผน
ด าเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบและด าเนินการตามแผน ผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงาน เช่น เว็ปไซต์
กองคลัง Application Line เป็นต้น 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

 ประธานในที่ประชุมกล่าวดังนี้ 
 1) เจ้าหน้าที่ผู้ใดตรวจคัดกรองแล้วมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป        
ให้ลาป่วยเพื่อไปสังเกตอาการท่ีบ้าน 
  2) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ่าตลอดเวลาหมั่นล้างมือบ่อยๆ
 3) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ส านักงานด้วยแอลกอฮอล์ หรือ
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
  

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.0๐ น. 

 
 น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล ผู้จดรายงานการประชุม 
 น.ส.เอกฤทัย    สารนาค           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 

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

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



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

 - 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



ข้อเสนอเชิงนโยบาย : 1. เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และทัศนคติบุคลากรในหน่วยงานให้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการและการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงานภายในหน่วยงาน เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปล่ียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ 

และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

4. บุคลากรในหน่วยงานมีความสารถเชื่อมโยงส่ิงต่างๆโดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบได้อย่างเข้าใจและมีเหตุผล

5. บุคลากรมีการแลกเปล่ียนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ มีความสามัคคีในการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในหน่วยงานที่เรียนรู้จะต้องมีการเรียรู้กันเป็นทีม

ข้อเสนอมาตรการ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน โดยอาศัยความรู้และความคิดบุคลากรแต่ละกลุ่มงานในการแลกเปล่ียน และพัฒนาความรอบรู้และความสามารถของบุคลากร ให้เกิดผลยิ่งขึ้น

เรียกว่า การอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากรแต่ละบุคคล สร้างให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างบุลากรที่มีประสิทธิภาพสูงซ่ึงเกิดจากการที่บุคลากรในหน่วยงานมีการเรียนรู้ร่วมกันมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

3. ส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานมีความสารถเชื่อมโยงส่ิงต่างๆโดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบได้อย่างเข้าใจและมีเหตุผล

4. เสริมสร้างและสนับสนุนบุคลากรมีการแลกเปล่ียนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ มีความสามัคคีในการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในหน่วยงานที่เรียนรู้จะต้องมีการเรียรู้กันเป็นทีม

ประเด็นก าหนดความรู:้ การบริหารการเงินการคลัง ,จัดการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชีว้ัดหลักของแผนงาน : ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือนองค์กรสร้างสุข

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

เพิ่มประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล

ของการท างาน

การบริหารจดัการ

ขอ้มลู

1. จดัประชมุคณะท างานการจดัการความรู้ มติที่ประชมุ/ 

รายงานการประชมุ

 -คณะท างานการ

จดัการความรู้

 -คณะท างาน

ตัวชี้วดั 2.2

ผลผลติ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารจัดการขอ้มลูและความรู้

มาตรการ ประเดน็ความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ



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

ผลผลติ ผู้รับผิดชอบมาตรการ ประเดน็ความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ

เพิ่มประสิทธภิาพ

ของการท างาน

การบริหารจดัการ

ขอ้มลู
2. จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการข้อมูลและความรู้

 -

แผนการปฏบิัติฯ วษิณุ

พิมพ์พิสุทธิ์

ส่งเสริมและ

สนับสนุน

หน่วยงานมกีาร

ด าเนินงานด้าน

การจดัการ

ความรู้โดย

มุ่งเน้นการมส่ีวน

ร่วมของบุคลากร

การบริหารการ

เงินการคลัง ,

จดัการการปฏบิัติ

งานให้มี

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

3. ด าเนินการ ดังนี้ 

 - ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการข้อมูลและความรู้

 - ก าหนดนโยบาย (เพิ่มเติม)

 - ก าหนดมาตรการส าคัญ (เพิ่มเติม)
 -

 - แผนฯ ปรับปรุง

- นโยบาย

- มาตรการส าคัญ

กลุ่มการเงิน

ส่งเสริมและ

สนับสนุน

หน่วยงานมกีาร

ด าเนินงานด้าน

การจดัการ

ความรู้โดย

มุ่งเน้นการมส่ีวน

ร่วมของบุคลากร

การบริหารการ

เงินการคลัง ,

จดัการการปฏบิัติ

งานให้มี

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

4. ด าเนินการ ดังนี้ (D)

 - แจ้งเวียน/ลงเว็ปไซต์ หน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึง

การส่ือสารถ่ายทอดข้อมูลความรู้ของบุคลากรให้

บุคลากรในหน่วยงานทราบ

 -หนังสือแจง้

เวยีนฯ

 -หลักฐานแสดง

ให้เห็นถงึการ

ส่ือสารถา่ยทอด

ขอ้มลูความรู้ของ

บุคลากรให้

บุคลากรใน

หน่วยงานทราบ

มณฑล

พิมพ์พิสุทธิ์



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

ผลผลติ ผู้รับผิดชอบมาตรการ ประเดน็ความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ร่วมกนั

ของบุคลากรใน

หน่วยงาน โดย

อาศัยความรู้และ

ความคิด

บุคลากรแต่ละ

กลุ่มงานในการ

แลกเปล่ียน

การบริหาร

การเงินการคลัง

 ,จดัการการ

ปฏบิัติงานให้มี

ประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล

5. จัดกิจกรรม

   - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มการเงิน

   - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มอ านวยการ

   - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มพัสดุ

   - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มงบประมาณ

   - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มบัญชี

 -ภาพกจิกรรม

การเขา้ร่วม

 -คู่มอื/Folw 

Chartการ

ท างาน/การ

วเิคราะห์ Gap 

เหตุผลที่ท า

กลุ่มการเงิน

กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มพัสดุ

กลุ่มบัญชี

กลุ่มอ านวยการ

เสริมสร้างให้ 

บุคลากรทุกคนมี

ส่วนร่วมในการ

สร้างความ

ผูกพันในหน่วย

งาน

เสริมสร้างความ

ผูกพัน

ต่อองค์กรและ

เสริมสร้างจติ

อาสาเพื่อสังคม

6. ด าเนินการ ดังนี้

   - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือความรู้ที่ส่งเสริม

การปฏิบัติงาน ของบุคลากรกองคลัง

   - แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน

   - รายงานการประชุมของหน่วยงานหรือ

หนังสือเวียน ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของ

หน่วยงานมีการก ากับ ติดตามแผนฯ (ทุกวันที่ 10 

ของทุกเดือน)

ภาพกจิกรรมการ

เขา้ร่วม

กลุ่มการเงิน

กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มพัสดุ

กลุ่มบัญชี

กลุ่มอ านวยการ

เพิ่มประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล

ของการท างาน

หลักเกณฑ์การ

ประเมนิผลการ

ปฏบิัติราชการ

กรมอนามยั

7. วิเคราะห์ผลส าเร็จชองผลงาน (A)

       - ประเมินผลการด าเนินการและสรุปบทเรียน

ของบุคลากรกองคลัง

       - รายงานผลในระบบ DOC

 -

สรุปผลการ

ด าเนินกจิกรรม

กลุ่มการเงิน



2.2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย : 1. การท างานที่มีความยืดหยุ่น

2. สภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการท างาน

3. บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่องชมเชย เช่น การประกาศบุคลากรดีเด่น ชมเชยบุคลากรที่ท างานดีในที่ประชุม เป็นต้น

4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

5. สร้างความเชื่อมั่นในหน่วยงาน และความมั่นคงในการท างาน

6. สร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ลักษณะงานที่ท า

2.3 ข้อเสนอมาตรการ : 1. การสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรมั่นใจว่า ทีมผู้บริหารของหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถมากพอที่จะน าตนเองและองค์กรให้ก้าวหน้า

2. เสริมสร้างให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความผูกพันในหน่วยงาน

3. ตอบแทนบุคลากรที่ดีด้วยรางวัลที่เหมาะสม

4. สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรในหน่วยงาน และความมั่นคงในการท างาน

5. สร้างความเชื่อมั่นในหน่วยงาน และความมั่นคงในการท างาน

6. เสมริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวิต

2.4 ประเด็นก าหนดความรู:้ ความรู้เร่ืองการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Management) , Happy work 8 ประการ

ตัวชีว้ัดหลักของแผนงาน : ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือนองค์กรสร้างสุข

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

เพิ่มประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล

ของการท างาน

1. จดัท าแผนปฏบิัติการส่งเสริมใความผูกพันต่อองค์กร (P)

 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
 -

แผนการ

ปฏบิัติการ 

บุษณี

พิมพ์พิสุทธิ์

เพิ่มประสิทธภิาพ

ของการท างาน การบริหารจดัการ

ขอ้มลู

2.ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดเพื่อรวบรวม วิเคราะห์

สถานการณ์ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน  -

มติที่ประชมุ/ 

รายงานการประชมุ

3 ทีมน า/

ทีมกพร./

คณะท างาน

มาตรการ ประเดน็ความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ ผลผลติ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารส่งเสรมิความผูกพันตอ่องค์กร



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

มาตรการ ประเดน็ความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ ผลผลติ ผู้รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล

ของการท างาน

3. ด าเนินการ ดังนี้ 

 - ส ารวจสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรใน

หน่วยงาน (แบบสอบถามจากกองการเจ้าหน้าที)่

 - ก าหนดนโยบาย (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

 - ก าหนดมาตรการส าคัญ (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

 -

 - ผลการส ารวจฯ

- นโยบาย

- มาตรการส าคัญ

กลุ่มการเงิน

/บุคลากรกองคลัง

การสร้างความ

เชื่อมั่นให้

บุคลากรมั่นใจวา่

 ทีมผู้บริหารของ

หน่วยงานมคีวามรู้

ความรู้เร่ืองการ 

สร้างความผูกพัน

ต่อองค์กร, 

Happy work 

8 ประการ

4. ด าเนินการ ดังนี้ (D)

 - จัดประชุม/แจ้งเวียน/ลงเว็ปไซต์

 - การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

 - แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน

หน่วนงาน

 -  รายงานการ

ประชมุ

 - ภาพถา่ยการ

เขา้ร่วมกจิกรรม

 - การประเมนิ

กจิกรรม 

- โครงการฯ

กลุ่มการเงิน

/บุคลาการกอง

คลัง

เสริมสร้างให้ 

บุคลากรทุกคนมี

ส่วนร่วมในการ

สร้างความ

ผูกพันในหน่วย

งาน , ตอบแทน

บุคลากรที่ดีด้วย

รางวลัที่เหมาะสม

ความรู้เร่ืองการ 

สร้างความผูกพัน

ต่อองค์กร, 

Happy work 

8 ประการ ,

เสริมสร้างความ

ผูกพัน

ต่อองค์กรและ

เสริมสร้างจติ

อาสาเพื่อสังคม

5. จัดกิจกรรม

   - การให้ความรู้ด้านสุขภาพ (ออกกังกาย/อาหาร/

โภชนาการ) ผ่าน Application Line , โทรทัศน์

   - กิจกรรมคลายความเครียดจากการท างาน (การ

สร้างแรงบันดาลใจทัศนคติที่ดีในการท างาน)

   -  กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น

   -  กิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสถานที่

ท างานน่าอยู่

   - โครงการอบรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อมที่ดีของบุคลากรกองคลังผ่านส่ือมัลติมิเดีย

   - มุมสร้างสุข (ส่ือโทรทัศน์แห่งการเรียนรู้ , ตู้ยา

เพื่อรักษา)

  

 -

-

ใช้งปม.

ใช้งปม.

 -

ใช้งปม.

ภาพกจิกรรมการ

เขา้ร่วม

กลุ่มการเงิน

กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มพัสดุ

กลุ่มบัญชี

กลุ่มอ านวยการ

เสริมสร้างให้ 

บุคลากรทุกคนมี

ส่วนร่วมในการ

สร้างความ

ผูกพันในหน่วย

งาน

เสริมสร้างความ

ผูกพัน

ต่อองค์กรและ

เสริมสร้างจติ

อาสาเพื่อสังคม

6. ประชาสัมพันธ์บุคลากรเพื่อร่วมบริจาคส่ิงของและ

ร่วมกิจกรรม เช่น บริจาคของขวัญในวันเด็ก บริจาค

ปฏิทินเพื่อมูลนิธิคนตาบอด บริจาคใบเสร็จเพื่อท า

สมุดให้เด็กที่ขาดแคลน บริจาคลอตเตอร่ีให้วัดเพื่อ

ท าดอกไม้ เป็นต้น

ภาพกจิกรรมการ

เขา้ร่วม

กลุ่มการเงิน

กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มพัสดุ

กลุ่มบัญชี

กลุ่มอ านวยการ



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

มาตรการ ประเดน็ความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ ผลผลติ ผู้รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล

ของการท างาน

หลักเกณฑ์การ

ประเมนิผลการ

ปฏบิัติราชการ

กรมอนามยั

7. วิเคราะห์ผลส าเร็จชองผลงาน (A)

       - วิเคราะห์ข้อมูลรอบ 5 เดือนแรก 

       - สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
 -

สรุปผลการ

ด าเนินกจิกรรม

กลุ่มการเงิน


