






ระเบียบวาระการประชุม 
ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 11/2564 

วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 

--------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม                                                           
รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานการของกองคลังประจําปงบประมาณ  2564  
ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันจันทรท่ี 5 กรกฎาคม  2564      

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา       
3.1  การติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลังประจําปงบประมาณ 
       พ.ศ. 2564 

-  ตัวชี้วัด 1.31 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขารับการอบรม  

 -  ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน               
    การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (KPI 2.1) 

-  ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ  
-  ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
-  ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  
-  ตัวชี้วัด 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย  
-  ตัวชี้วัด 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรง  

     (Integrity and Transpareney Assassment : ITA)  
-  ตัวชี้วัด 3.23 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flow chart)  
   การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง  
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

    
 ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ  
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รายงานการประชุม 
ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 10/2564 

วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 

  
                                                                     

                                                  ……………………………………….. 
 
ผูมาประชุม 
 
 

1. นางสาวเกษร  พานิชย ผูอํานวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวเอกฤทัย สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน 
3. นางสาวรัตนติยา ขําแกว นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ 
4. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 
5. นางอรุณี อินทรขํา นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอํานวยการ 
7. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
8. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุมงบประมาณ 
9. นางสพุรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
10. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
11. นางนภารัตน วงศรักษา  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ กลุมพัสดุ 
12. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
13. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
14. นางพิสมัย พุมสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมอํานวยการ 
15. นางสาวพิมพร ตาดี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอํานวยการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น.  
 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนนิการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจงใหทราบวาสาํหรับการประชุมครั้งนี้ เปนการติดตามรายงานความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลังมีตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัว  
  

มิติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2564  
 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือจันทรท่ี 5 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 – 12.00 น. 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 5 เดือนหลัง ประจําเดือนมิถุนายน 2564 โดยใหแตละทุกกลุมงาน
รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้ 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือ

มากกวากอนเขารับการอบรม 

 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 1.31 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  

การรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัด มีการดําเนินการ ตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อน
มาตรการ ในรอบ 5 เดือนหลัง ของปงบประมาณ 2564 (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) โดยรายงานผล output 
และ outcome ตามเกณฑระดับคะแนน ท่ี 4 และ 5 เรียบรอยแลว 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 1.31) 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

และการบริหารความเส่ียง 

 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดทําตัวชีว้ัดท่ี 2.1 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  

 - ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 มีการดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนมาตรการ  
ในรอบ 5 เดือนหลัง ของปงบประมาณ 2564 (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) โดยรายงานผลระดับท่ี 4 ผลผลิต
การดําเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนท่ีกําหนด (Output) และระดับท่ี 5 ผลลัพธของตัวชี้วัด 
(Outcome) เรียบรอยแลว 
 
 - ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.2 ดําเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบ 5 เดือนหลัง  
ของปงบประมาณ 2564 (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) เรียบรอยแลว  
 

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 และ 2.1.2) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 
 นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทําตัวชี้วัดท่ี 2.2 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

จากการตรวจ... 
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 -จากการตรวจประเมินผลสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) รอบ 5 เดือนหลัง ระหวางวันท่ี 20 - 23 กรกฏาคม 2564      
ผูประเมินทีม 4 พบวา กองคลังไดคะแนนการประเมินตามเกณฑการประเมิน 5ส คะแนนเต็ม 42 คะแนนผลการประเมิน 
37 คะแนน เกณฑการประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) ระดับดี 44 คะแนน ผลการประเมิน 39.80 คะแนน ระดับดีมาก    
ผลการประเมินได 3.60 คะแนน กองคลังไดยื่นขออุทธรณคะแนนตอคณะกรรมการฯ ตามเอกสารแนบทายนี้ 

- รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําป 2564 ของกองคลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ขาราชการ    จํานวนท้ังหมด 28 คน   ตรวจสุขภาพแลว   23 คน 

พนักงานราชการ  จํานวนท้ังหมด 18 คน  ตรวจสุขภาพแลว     -  คน 

ลูกจางประจํา            จํานวนท้ังหมด 15 คน  ตรวจสุขภาพแลว    9  คน 

จางเหมา  จํานวนท้ังหมด   2 คน  ตรวจสุขภาพแลว    -   คน 

     รวมท้ังส้ิน 63 คน      32 คน 

- รายงานสรุปวิเคราะหแบบสํารวจดัชนีมวลกาย (BMI) รอบ 5 เดือนหลังปงบประมาณ 2564  

คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) = 21.19 อยูในเกณฑปกติ 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี (BMI) เกณฑปกติ (เพ่ิมข้ึน) = 4.61 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

- รายงานวิเคราะหการประเมินวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง 

จากการวิเคราะหพบวา  การประเมินความเครียดดวยตนเองของบุคลากรกอง

คลัง จํานวน 62 คน คือ 

คะแนน 0-4 ความเครียดอยูในระดับนอย     26 คน 

คะแนน 5-7 ความเครียดอยูในระดับปานกลาง  33 คน 

  คะแนน 8-9 ความเครียดอยูในระดับเครียดมาก    1 คน 

คะแนน 10-15 ความเครียดอยูในระดับเครียดมากท่ีสุด    1 คน 

      รวม    62 คน 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.2) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี  2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 
       นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน นักวิชาการเงินและบัญช ีรายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ี 2.3 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี ้
  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 กองคลัง มีผลการ
เบิกจายภาพรวมรอยละ 88.93 รายจายประจํา รอยละ 86.62 และรายจายลงทุนรอยละ 100 ซ่ึงทุกรายจาย
กองคลังสามารถเบิกจายงบประมาณไดสูงกวาเปาหมายท่ีกรมกําหนดไว   
          

 (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.3) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการ ขอรายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา
ตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  
 ระดับท่ี 4  

 4.1 ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานวิชาการ/การจัดการความรูของกองคลังตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการฯ https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_
download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf 
 4.2 การประเมินผลการดําเนินงาน พรอมสรุปบทเรียนการเปนองคกรแหงการเรียนรู                  
ดังมีรายละเอียดในลิงค https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_
download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf 
 ระดับท่ี 5  
 5.1 ไดดําเนินการสงผลงานวิชาการ เรื่อง “การจัดการความรูงานบริหารงบประมาณและ
การเงิน  การคลัง” เขารวมกิจกรรม LIKE Talk Award และผานการพิจารณาคัดเลือกเขารวมนําเสนอผลงาน 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_
download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf 

รายละเอียดผลงานวิชาการท่ีสงเขารวมกิจกรรม LIKE Talk Award เม่ือวันท่ี 5 พ.ค. 64              
ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดยไดรับรางวัลเกียรติบัตรการเขารวมการประกวดฯ และรางวัล 
"นัก KM หนาใหม ขวัญใจกรรมการ" https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_
download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx 

  5.2 จากการดําเนินการจัดการความรูตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ     
กองคลัง โดยการจัดการความรูการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  ในป 
งบประมาณ 2564 ของกองคลัง มีจํานวนผลงานท่ีไดดําเนินการจัดการความรูอยางเปนระบบและพรอมใชงาน      
ดวยการจัดทําคูมือปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  และไดสื่อสาร/
เผยแพรทางเว็บไซตกองคลัง ใหเจาหนาท่ีกรมอนามัย และเจาหนาท่ีกองคลังท่ีปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณได
เรียนรู จํานวน 7 กระบวนงาน ดังนี้  

 

 

 

 

ตาราง... 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx
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ตารางผลงาน/คูมือปฏิบตัิงานฯ จากการจัดการความรูขอมูลของกองคลงั ปงบประมาณ 2564 

 

ลําดับท่ี กระบวนงาน 

 

ผูรับผิดชอบ 

1 กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ       กลุมงบประมาณ 

2 กระบวนงานขอเบิกจายใบสําคัญ     กลุมการเงิน 

3 กระบวนงานยมืเงินราชการสําหรับเจาหนาท่ีกองคลัง                 กลุมบัญชี 

4 กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน กลุมพัสดุ 

5 กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส    กลุมอํานวยการ 

6 กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     กลุมพัสดุ 

7 กระบวนงานยมืเงินราชการ    

   

กลุมบัญชีและ          

กลุมอํานวยการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 
 นางสาวรัตนติยา ขําแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ รายงานผลการ
ดําเนินการตัวชี้วัดท่ี 2.5 วาไดดําเนินกิจกรรมตัวชี้วัดของเดือนกรกฎาคม 2564 จํานวน 3 กิจกรรม คือ 

1. ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ / จัดทํารายงาน รบจ.1 ทุกวันท่ี 15 - 20 ของเดือน 

ครั้งท่ี 5 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

 2. รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกํากับติดตามฯ/ประชุมติดตามความกาวหนาผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 64 

 3. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

 ท้ังงนี้ กองคลังไดปรับไปใชเว็บไซตใหมตามนโยบายกรมอนามัย จึงทําใหขอมูลในเว็บไซต  
กองคลังเกาไมสามารถอาน URL ท่ีไดลงขอมูลตัวชี้วัดไวได จึงไดทําการแกไข URL ในรายงานผลการขับเคลื่อนท่ีแนบ 
และในสวนของความรูท่ีใชในการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน ยังคงใชความรูเดิมในรอบการประเมิน 5 เดือน
แรก จึงขอแจง URL ใหม ของกองคลัง คือ https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/201300 
 สําหรับURL ของรอบ 5 เดือนหลัง เดือนมีนาคม- เมษายน 2564 จะเปลี่ยนเปน URL ใหมดังนี้ 
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/204717 

และไดเพ่ิมเติม... 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/201300
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/204717
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 และไดเพ่ิมเติมขอมูลในระบบ DOC ขอ 1 รายการขอมูลท่ีนํามาใช เรียบรอยแลว 
 ท้ังนี้ ตามแผนปฏิบัติการกองคลัง มีการจัดประชุม ๑ โครงการท่ียังดําเนินการไมเสร็จสิ้น 
เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหตองเลื่อนการประชุม 2 ครั้ง ซ่ึงจะจัดไดเม่ือสถานการณโควิดคลี่คลาย 
ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 อาจตองปรับเปนวิธีอบรมออนไลน ซ่ึงไดไดสรุปการเคลื่อนไหวของการ
จัดประชุมตาม URL 0a03fddcc3170b8c652639858f218b81.pdf (moph.go.th) 
และดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

รายการ ระยะเวลา
จัดทํา
แผน 

จํานวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

1. วิเคราะหชองวาง 
(GAP) ท่ีทําใหการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กองคลังไมบรรลุเปาหมาย 

1 - 31 
มี.ค. 64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ดําเนินการวิเคราะห  GAP   
ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210505142944.pdf 
ขอแก้ไข URL เป็น 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_
news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82cc
bda1b5789aa.pdf 

 
2. จัดทํามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน 

1 -31 
มี.ค. 64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง กําหนดมาตรการในการขับเคลื่อน  
ตาม  URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210505142944.pdf 
ขอแกไข URL เปน 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_
news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82cc
bda1b5789aa.pdf 

 
3. สื่อสารแผนการจัดสรร
เงินงบประมาณ ไตรมาส   
3-4 

1 มี.ค. – 
15ก.ค. 
64 

2 ครั้ง 2 ครั้ง ดําเนินการสื่อสารแจงเวียนแผน ๑ ครั้ง ตาม   
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210421140006.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf 
 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/0a03fddcc3170b8c652639858f218b81.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210421140006.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210421140006.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
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รายการ ระยะเวลา
จัดทํา
แผน 

จํานวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

สื่อสารแผน ครั้งท่ี 2 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202108/m_news/33395/204717/file_download
/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf 
 
 

4. ติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ / 
จัดทํารายงาน รบจ.1 ทุก
วันท่ี 15-20 ของเดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง กองคลังไดจัดทํา รบจ.1 ข้ึนเว็บไซต ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 มีนาคม 2564 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210315114555.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/32094/204774/file_download
/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf 
 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 เม.ย. 64 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210419114559.pdf  
 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/32094/204782/file_download
/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 14 พ.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/32094/204783/file_download
/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี  15 มิถุนายน 2564  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210315114555.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210315114555.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210419114559.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210419114559.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
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f/202106/m_news/32094/205132/file_download
/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf 
 

ครั้งท่ี 5 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2564  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202107/m_news/32094/205697/file_download
/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf 
 

5. รายงานผลการ
ขับเคลื่อนแผนกํากับ
ติดตามฯ/ประชุมติดตาม
ความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การในระบบ DOC ภายใน
วันท่ี 10 ของเดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง ครั้งท่ี 1 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 7 เม.ย. 64 ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210409110726.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf 
 

ครั้งท่ี 2 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 6 พ.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf 
 

ครั้งท่ี 3 จัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf 
ครั้งท่ี 4 จัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202107/m_news/33395/204717/file_download
/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210409110726.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210409110726.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
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ครั้งท่ี 5 จัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 

6. บันทึกผลการ
ปฏิบัตกิารในระบบ DOC 
ทุกวันท่ี 25-30 ของ
เดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง บันทึกผล DOC  
ครั้งท่ี 1 เดือน เดือน มี.ค. 64 ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210405163330.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf 
 

ครั้งท่ี 2 เดือน เม.ย. ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210506094444.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf 
 

ครั้งท่ี 3 เดือน พ.ค. ตาม URL  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf 
ครั้งท่ี 4 เดือน มิ.ย. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202107/m_news/33395/204717/file_download
/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf 
ครั้งท่ี 5 เดือน ก.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202108/m_news/33395/204717/file_download
/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf 
หมายเหตุ ไดแนบการอนุมัติปรับแผนมาดานลางของการ

http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210405163330.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210405163330.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210506094444.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210506094444.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
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รายงาน คืนเงิน 91,900 บาท ทําใหกองคลังมีงบประมาณงบ
ดําเนินงาน จํานวน 2,364,900 บาท 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย 

 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ รายงานผลการติดตาม กํากับ 
ตัวชี้วัด ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  

 การดําเนินงานของตัวชี้วัด ITA ในเดือนกรกฎาคมเนนเรื่องการประชาสัมพันธขาวสาร

“คุณธรรมสุจริต”เพ่ือสื่อสารความหมายของคุณธรรมสุจริต และสาเหตุของการทุจริต เพ่ือสรางการรับรู         

การตอตานการทุจริตในองคกรสื่อสารในชองทางท่ีสามารถเขาถึงไดงาย เชนในไลนกลุม รวมถึงชองทางการแจง

เวียนเอกสาร ใหสามารถเขาถึงบุคลากรมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมคะแนนการรับรูของตัวชี้วัดท่ียังมีระดับการรับรูต่ํา            

ตามแผนปฏิบัติการ การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสฯ ซ่ึงกําหนดไวระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 

จํานวน 4 เรื่อง ไดมีการดําเนินการไปแลว 2 เรื่อง และในเดือนกรกฎาคม 2564 จํานวน 2 เรื่อง 

  ระดับคะแนนท่ี 4 ในเดือนกรกฎาคม 2564 เปนผลการดําเนินงานของการประชาสัมพันธ

ขาวสาร “คุณธรรมสุจริต”  คือ 1) แจงขอมูลประชาสัมพันธพฤติกรรมใดหรือการปฏิบัติใดท่ีเรียกวา “สุจริต” 

สื่อใหเห็นวาลักษณะของสุจริตเปนอยางไร และ 2) สาเหตุของการทุจริตในองคกรท่ีกําหนดนิยามและรูปแบบ

การทุจริตเปน 7 ประเภท ใหบุคลากรในองคกรเขาใจประเภทและลักษณะของการทุจริต ใหเสามารถเขาใจและ

ปฏิบัติไดถูกตองมากข้ึน เพ่ือประชาสัมพันธในชองทางของการแจงเวียนและทางไลน ซ่ึงเปนเปาหมายคุณธรรม

สุจริตของหนวยงาน  

  ระดับคะแนนท่ี 5 ผลคะแนนการรับวัดการรับรูออนไลน การดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน Integrity and Transparency Assessment : ITA ของกองคลัง รอยละ 90.25  
ต่ํากวาเปาหมายในรอบ 5 เดือนหลัง ซ่ึงกําหนดไวรอยละ 92.50 คาคะแนนผลลัพธอยูท่ีระดับ 4.50 จากคา
คะแนนเต็ม 5.00 ตามตารางผลคะแนนการรับวัดการรับรูออนไลนฯ ท่ีแนบ 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.2) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.23 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560   
 นางนภารัตน  วงศรักษา นักวิชาการพัสดุชํานาญการ รายงานผลการติดตาม กํากับ ตัวชี้วัด 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
  ระดับคะแนนท่ี 4 มีการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัดจาง และ 
การบริหารสัญญา ครบตามท่ีกําหนดในแผนฯ คือ  

rungsarid.c
Highlight

rungsarid.c
Highlight
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 ผังการปฏิบัติงาน จัดซ้ือจัดจาง   
 1. วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ในงานกอสราง  

 2. วิธีการคัดเลือก  
 ผังปฏิบัติงาน การบริหารสัญญา   

1. กระบวนการดําเนินการตามสัญญา  
2. กระบวนการแกไขสญัญา 
3. กระบวนการงด ลดคาปรับ และการขยายเวลา   

 4.  กระบวนการยกเลิกสัญญา 
  ระดับคะแนนท่ี 5 เปนการรายงานใน 2 สวน คือ 
 1. รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ทุกกระบวนการในแผนฯ 
ไดมีการเผยแพรบนเว็บไซตหลักของกองคลัง กลุมพัสดุ เมนูคลังความรู ตามลิงก 
https://finance.anamai.moph.go.th/th/knowledge-center ซ่ึงมีการเผยแพรบนเว็บไซตหลักเรียบรอยแลวใน
เดือนท่ีดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ 

 2. การจัดทํารูปเลมของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัดจาง และ 
การบริหารสัญญา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.23) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  

 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาเนื่องจากปจจุบันสถิติผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณอยางเหมาะสมและเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาท่ีและบุคคล
ในครอบครัว กรมอนามัยจึงใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work Form Home)        
และกองคลัง ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีผูท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work Form Home) ดําเนินการ ดังนี้ 

1) เริ่มตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 แจงตําแหนงท่ีตั้ง (Location) บานพักของตน          
ท่ีกลุมไลน GCC3_สธ_DO  

  2) ใหเช็ดอินเขาท่ีทํางาน โดยการแจงตําแหนงท่ีตั้ง (Location) บานพักของตนเอง วันละ 
3 ชวงเวลา คือ ชวงเชา เวลา 08.30 น. ชวงบาย เวลา 13.00 น. และชวงเย็น เวลา 16.30 น. 
  3) ใหเจาหนาท่ีกองคลังทุกคนดําเนินการประเมินความเสี่ยงการคัดกรองกอนเขาทํางานทุกวัน 
ในแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟ” “ไทยประเมินเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ท่ีทํางานไรโควิด” 
  4) ขณะปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ ง (Work Form Home) ให เจาหนาท่ีกองคลังเปด
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของตนเองไวตลอดเวลา เพ่ือการติดตอประสานท่ีสะดวกรวดเร็วและทันตอสถานการณ 
 
 เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย  

https://finance.anamai.moph.go.th/th/knowledge-center
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(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 11/2564 
วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย  
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เอกสารแนบตวัชี�วดัที� 3.2 (ITA)



สาเหตขุองการทุจรติ องคก์รเพ่ือความโปร่งใสนานาชาต ิ(TI) 

ก าหนดนิยามและรูปแบบการทุจริตเป็น 7 ประเภท 

ประเภท ลกัษณะ 

1. การทุจริต (Grand Corruption) เป็นการกระท าของเจา้หนา้ท่ีรฐัระดบัสงู เพื่อบิดเบือนนโยบาย

หรือการใชอ้ านาจรฐัในทางมิชอบ เพื่อใหผู้น้ าหรือผูบ้ริหาร

ประเทศไดร้บัผลประโยชน์จากการใชท้รพัยากรของชาติ 

2. การทุจริตขนาดเล็ก (Petty

Corruption) 

เป็นการกระท าของเจา้หนา้ท่ีของรฐัระกบักลางและ 

ระดบัล่างต่อประชาชนทัว่ไป โดยการใชอ้ านาจหน้าท่ี 

ท่ีไดร้บัมอบหมายในทางมิชอบ 

3. การตดิสินบน (Bribery) เป็นการเสนอ การให ้หรือสญัญาวา่จะใหผ้ลประโยชน์ 

ทั้งในรปูของเงิน ส่ิงของ และส่ิงตอบแทนต่างๆ เพื่อเป็นแรงจงูใจ

ใหเ้กิดการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี 

4. การยกัยอก (Embezzlement) การท่ีพนักงานหรือเจา้หน้าท่ีองคก์รของรฐัน าเงินหรือส่ิงของท่ี

ไดร้บัมอบหมายใหใ้ชใ้นหน้าท่ีราชการ มาใช ้

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง 



สาเหตขุองการทุจรติ องคก์รเพ่ือความโปร่งใสนานาชาต ิ(TI) 

ก าหนดนิยามและรูปแบบการทุจริตเป็น 7 ประเภท 

ประเภท ลกัษณะ 

5. การอุปถมัภ ์(Patronage) เป็นรปูแบบหน่ึงของการเล่นพรรคเล่นพวก ดว้ยการคดัเลือก

บุคคลสายสมัพนัธท์างการเมือง หรือเครือขา่ย (Connection) 

เพื่อเขา้มาท างานหรือเพื่อไดร้บัผลประโยชน์โดยไมค่ านึงถึง

คุณสมบติัและความเหมาะสม 

6. การเลือกที่รกัมกัที่ชงั (Nepotism) เป็นรปูแบบหน่ึงของการเล่นพรรคเล่นพวก โดยเจา้หนา้ท่ีของรฐั

จะใชอ้ านาจท่ีมีในการใหผ้ลประโยชน์หรือใหห้น้าท่ีการงานแก่

เพื่อน ครอบครวั หรือบุคคลใกลชิ้ดโดย 

ไมค่ านึงถึงคุณสมบติัและความเหมาะสม 

7. ผลประโยชนท์บัซอ้น (Conflict of 

Interest) 

การขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 



การทุจริตในประเทศไทย 

จ  าแนก 2 ระดบั 

ระดบัชาต ิ

ระดบัทอ้งถ่ิน 



ระดบั 

ชาต ิ

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 

Corruption) 

เป็นรูปแบบการทุจริตท่ีนกัการเมืองใชอ้  านาจทางดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน 

อ านาจนิติบัญญัติท่ีไดม้าจากความไวว้างใจของประชน เป็นเครื่องมือในการ 

ออกกฎหมาย การแกไ้ขกฎหมาย โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย กฎระเบียบ  

ใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพอ้ง เพ่ือใหก้ารทุจริตกลายเป็นส่ิงท่ีชอบ

ธรรมการจัดซ้ือจัดจา้งในภาครัฐใชวิ้ธีพิเศษในการด าเนินการ ยังมีรูปแบบ 

ของการว่าจา้งแบบเหมารวม (Turnkey) ซ่ึงผู ้รับเหมาสามารถด าเนินการ

ออกแบบและก่อสรา้งโครงการใหแ้ลว้เสร็จไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงเอ้ือต่อการทุจริต 

เน่ืองจากผูร้บัเหมาสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานต่างๆ ไดต้ลอดเวลา สามารถ

ปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายและขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมไดง้่าย อีกทั้งยังเปิดช่อง 

ให้บริษัทเอกชนเรียกรอ้งค่าชดเชยจากรัฐได ้ซ่ึงมักเกิดจากการท าสัญญา 

ท่ีหละหลวมมีช่องว่างใหห้น่วยงานของรฐัเสียเปรียบ 



ระดบั 

ทอ้งถ่ิน 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 

Corruption) 

 การกระจายอ านาจลงสูท่อ้งถ่ินที่มีวตัถุประสงคส์  าคญัเพื่อใหบ้ริการ

ต่างๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ลักษณะการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ  าแนกเป็น 7 

ประเภท ดงัน้ี 

     (1) การทุจริตดา้นงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซ้ือจัดจา้ง และ

การเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครอง 

สว่นทอ้งถ่ิน 

     (2) สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตวับุคคล 

     (3) สภาพการทุจริตอนัเกิดจากช่องว่างของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย      



ระดบั 

ทอ้งถ่ิน 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 

Corruption) 

    ( 4 )  สภ าพหรื อ ลักษณะ ปัญหาขอ งก ารทุ จ ริ ตที่ เ กิ ด จ าก 

การขาดการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 

    ( 5 )  สภ าพหรื อ ลักษณะ ปัญหาขอ งก ารทุ จ ริ ตที่ เ กิ ด จ าก 

การขาดความรู ้ความเขา้ใจ และขาดคณุธรรมจรยิธรรม 

     (6) สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ

ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนตา่งๆ  

     (7) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากอ านาจ บารมี 

และอิทธิพลทอ้งถิ่น  



สาเหตหุลกัทีก่อ่ให้เกดิการทุจรติในสังคมไทย 

การใชว้ฒันธรรมแบบไทยๆ ในทางทีผ่ดิ 

ปัญหาเรือ่งตวับคุคลทีเ่ปน็เจา้หนา้ทีร่ฐั 

ระบบอุปถัมภ์น าไปสู่การเอื้อประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่พวกพ้อง 

เครือญาติ ปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ   

การขาด

จิตส านกึ 

ความ

ซื่อสัตยข์อง

บุคคล 



ความหมายของค าว่า “ทุจรติ” / “ทุจรติตอ่หนา้ที่” 

ทุจริต ประพฤตชิัว่  โกง ไม่ซ่ือตรง  

- ปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัอิยา่งใดในต าแหน่งหรือหนา้ที ่

- หรือปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิอย่างใดในพฤติการณท์ี่อาจท าใหผู้อ้ื่น

เช่ือว่ามีต  าแหน่งหรอืหนา้ท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ต  าแหน่งหรอืหนา้ท่ีนั้น 

- หรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งน้ีเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ี์มิควร

ไดโ้ดยชอบส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น(พ.ร.บ. ป.ป.ช. ม. 4)  

- ร า่รวยผิดปกตใิหถื้อว่ากระท าผิดฐานทุจริตตอ่หนา้ที่ (พ.ร.บ. ป.ป.ช.  

    ม. 80(4)) 

ทุจริตตอ่

หนา้ที ่



- มีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนมาผิดปกติหรือ 

- การมีหน้ีสินลดลงมากผิดปกติ หรือ 

- การมีทรัพยส์ินมากผิดปกติหรือ 

- ไดท้ร ัพยส์ินมาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหน้าท่ี  

( พ.ร.บ. ป.ป.ช. ม. 4)           

ร า่รวยผิดปกต ิ



สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น

ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง 

กล้าปฏิเสธการกระท�าที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อส่วนรวม   



จากความหมายของคุณธรรม “สุจริต” ข้างต้นจะเห็นลักษณะของสุจริต 

ดังนี้

ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นใน

การรักษาความจริง ความ

ถูกต้อง ความเป็นธรรม

สุจริต

ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ 

ไม่ยินยอมและ

ต่อต้านการทุจริต 

ด้วยความกล้าหาญ

ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง ในการ

ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่าง

เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

ขับเคลื่อนสังคม สู่ความ

ดีงาม และมธีรรมาภบิาล

 ด้วยการพดู การกระท�า 

และการปฏบิติัหน้าที่



ค�าว่า ‘สุจริต’ มีผู้ให้ค�านิยามไว้มากมาย ยกตัวอย่าง ในพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ค�านิยามไว้ว่า สุจริต คือ ความ

ประพฤติชอบ

ขณะที่โครงการ ‘โตไปไม่โกง’ ได้ให้ค�านิยาม สุจริต ว่า การยึดมั่นใน

ความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธ์ิ 

ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง

เช่นเดียวกับ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 

2/2559 ซึ่งได้นิยามไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความซื่อตรงต่อหน้าที่และบุคคล

 กล่าวโดยสรุป สุจริต ก็คือ การประพฤติดีต่อบุคคล ต่อหน้าที่ ประพฤติ

ถูกต้องตามท�านองคลองธรรมทั้งทางกาย วาจา ใจ นั่นเอง 

นอกจากนี้ ค�าว่า ‘สุจริต’ ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับค�าว่า 

‘ซื่อตรง’ และ ‘ซ่ือสัตย์’ ซึ่งจัดอยู ่ในคุณธรรมพื้นฐานชุดเดียวกัน โดย 

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติไว้ว่า ‘ซื่อตรง’ 

หมายถึง ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ขณะที่ ‘ซื่อสัตย์’ หมายถึง 

ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง



• ประพฤติตรง

• ไม่เอนเอียง

• ไม่คดโกง

• ประพฤติตรงและจริงใจ

• ไม่คิดคดทรยศ

• ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง

• ประพฤติชอบ

• ซื่อตรง เจตนาบริสุทธิ์ ไม่คดโกง

• ประพฤติถูกต้องทั้งทางกาย วาจา ใจ

ซื่อตรง

ซื่อสัตย์

สุจริต

จะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างซื่อตรงกับซ่ือสัตย์ ก็คือ ‘ซ่ือสัตย์’ 

จะเป็นค�าที่รวมองค์ประกอบของ ‘จิตใจ’ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดไว้ด้วย กล่าวคือ 

นอกจากความประพฤติแล้ว ยังต้องพัฒนาที่จิตใจด้วย เช่นเดียวกับ ‘สุจริต’ 

ต้องประพฤติถูกต้องตามท�านองคลองธรรมทั้งทางกาย วาจา และใจด้วย เพราะ

ใจที่ดีที่บริสุทธิ์ย่อมน�าไปสู่การพูดดี คิดดี ท�าดี  

ทั้งสองค�าน้ี จึงส�าคัญที่ ‘จิตใจ’ จึงมักถูกใช้ควบคู่กันเป็น ‘ซื่อสัตย์

สุจริต’ มีความหมายว่า การประพฤติดีและจริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ซึ่งถือ

เป็นคุณธรรมพื้นฐานของความดีทั้งปวงที่ควรมีอยู่ในตัวของสุจริต



เข้าใจ “สุจริต” ผ่านหลักธรรมของศาสนา

ในพุทธศาสนา สุจริต หมายถึง การด�าเนินชีวิตที่ดีงามใน 3 ระดับ คือ  

เร่ิมต้นด้วยการคดิด ี(มโนสจุริต) แล้วแสดงออกเป็นการพดูด ี(วจสีจุริต) และท�าดี 

(กายสจุริต)

• มโนสจุริต คอื การคดิดด้ีวยจติใจทีไ่ม่ตกอยูใ่ต้อ�านาจของความโลภ

ความโกรธ ความหลง มกัคดิแต่จะให้ทานด้วยความรักและความฉลาด

รอบรู้

• วจีสุจริต คือ การพูดดี คือ พูดค�าสัตย์ ค�าประสานสามัคคี

ค�าสุภาพและค�าที่มีสาระ โดยละเว้นการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค�า

หยาบคาย และพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ

• กายสุจริต คือ การท�าดีด้วยการช่วยเหลือเก้ือกูล การแบ่งปัน

และการดูแลครอบครัว โดยละเว้นการฆ่า การเบียดเบียนผู้อื่น

การลักทรัพย์ การฉ้อโกง และการประพฤตินอกใจ รวมทั้งการ

ล่วงละเมิดทางเพศ

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน คนเราต้องท�าด้วยความสุจริตทั้งในทางใจ 

ทางวาจาและทางกาย ดังพุทธภาษิตที่ว่า “ธัมมัญจะเร สุจริตัง” แปลว่า “บุคคล 

ควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริต” นั่นคือ เขาต้องไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ 

และไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ด้วยเหตุน้ี ความสุจริตจึงเป็นหนทางสู่ความโปร่งใส 

ที่สร้างสังคมใสสะอาด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00

1. การปฏิบัติหนาท่ี

2. การใชงบประมาณ

3. การใชอํานาจ

4. การใชทรัพยสินของราชการ

5. การแกไขปญหาการทุจริต

ภาพรวมของหนวยงาน

93.36

87.08

90.18

91.53

89.12

90.25

97.11

90.08

91.04

87.99

91.81

92.51

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู 
เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมฯ ปงบประมาณ 2564

ปี 64 (5 เดือนแรก)

ปี 64 (5 เดือนหลงั)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




