


 
 

รายงานการประชุม 
เพ่ือส่ือสารนโยบาย และกํากับติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 

ของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 3/2564 
เม่ือวันอังคารท่ี 7 ธันวาคม  2564 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
                                                           

                                                  ……………………………………….. 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

1. นางสาวพิมพภวดี   ศรีจันทร 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. นางสาวพิสมัย พุมสุข เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอํานวยการ  
8. นางหนูแดง สีหาเสนา พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ.2 กลุมอํานวยการ 
9. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
10. นางสาววราภรณ รักไร นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ 
11. นายทรงวุฒ ิ สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญ กลุมบัญชี 
12. นางสาวพรเพ็ญ ทองนุม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
13. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
14. นางสาวชลลดา  ราตรีสุข นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญช 
15. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
16. นางสาวสุพรรณนา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
17. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 
18. นางสาวพรทิพย ปดตานัง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กลุมพัสดุ 
19. นางดวงกมล คลายพ่ึงสินธุ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
20. นางสาวอุษณี ทองชมพภู  พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
21. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
22. นางสาววัชราพรรณ สายเทพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุมการเงิน 
23. นางสาวพนิดา เรืองเกิด นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
24. นางสาวนุชรา พรมใต นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  
 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ         
การประชุมดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจงใหทราบวาสําหรับการประชุมครั้งนี้เปนการติดตามผลการดําเนินงานจัดทํา 

ตัวชี้วัด… 
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ตัวชี้วัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 3/2565 และการเตรียมความพรอมรับการ
ตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลของกรมอนามัย (Healthy Workplace Happy For Life) 
ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564  
   
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564      
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.2 การจัดทําตัวช้ีวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง มีจํานวน 9 ตัวช้ีวัด 
   ตัวช้ีวัดภารกิจรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง 6 ตัวช้ีวัด 

 (1)ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ตอเนื่อง (BCP) 

 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัด 
ท่ี 2.1 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 วาไดดําเนินการตามท่ีตัวชี้วัดกําหนด ดังนี ้
 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลังประเมิน          
ความเหมาะสมการควบคุมภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 2. วิเคราะหการควบคุมภายในของหนวยงาน 
 3. กําหนดมาตรการ ประเด็นความรู และแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
 4. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กองคลัง เสนอผูอํานวยการลงนามและเผยแพร         
ทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 5. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง 
และเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 6. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเผยแพร    
ทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 7. จัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) หัวขอท่ี 1 – 7 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.1) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     (2) ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมีชีวิตชีวา 
และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
                      นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการ รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 2.2 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 ขอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ดังนี้ 
 1. ไดจัดทําประกาศนโยบายสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทํางาน และวัฒนธรรมองคกรกองคลัง และสื่อสารประชาสัมพันธกับบุคลากร เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2564 

2. ดําเนินการ… 
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2. ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหสถานการณการดําเนินงานในป2564 และผลการวิเคราะห
ภาวะสุขภาพของบุคลากรและความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห และจัดทํารายงานการวิเคราะห 

3. ดําเนินการวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ/ผูมาติดตอราชการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย/เจาหนาท่ีกองคลัง เพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางาน 

4. จัดทําทําเนียบผูรับบริการ/ผูมาติดตอราชการ และผูมีสวนไดสวนเสีย/เจาหนาท่ี
กองคลัง ซึ่งมีจํานวนรวม 94 คน และจะนําขึ้นเว็บไซตกรมอนามัย ในระบบศูนยติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) 

5.จัดประชุมทีมคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวาและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตเพ่ือจัดทํามาตรการและแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางานมีชีวิตชีวา และเสริมสราง
คุณภาพชีวิต และจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด โดยไดเสนอผูอํานวยการกองคลังเพ่ือขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางาน มีชีวิตชีวา ฯ เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.2) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ... 
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ตัวช้ีวัดท่ี  2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการติดตามกํากับ ตัวชี้วัด 

ท่ี  2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

1. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2564 กองคลังมีผลการเบิกจาย

ภาพรวมรอยละ 21.56 และรายจายประจํารอยละ 21.56  ซ่ึงทุกรายจายกองคลังสามารถเบิกจายงบประมาณ

ไดสูงกวาเปาหมายท่ีกรมกําหนดไว ดังนี้  

 

 ประเภทงบ จัดสรรท้ังป จัดสรร 

GFMIS  

จัดสรร 

+/- 

เบิกจาย คิดเปน

รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

ภาพรวม 2,194,500.00 1,092,690.00 2,194,500.00 473,064.55 21.56 19 

งบดําเนินงาน 2,194,500.00 1,092,690.00 2,194,500.00 473,064.55 21.56 19 

งบลงทุน - - - - - - 

 

2. ตามหนังสือท่ี กลุมพัฒนาระบบบริหาร ฝายพัฒนาระบบราชการ ดวนท่ีสุด สธ. 0926.02/ว 738 

ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก : 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ 

2565)  ในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ภายในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

กลุมงบประมาณ ไดดําเนินการบันทึกรายการท่ี 1-4 (รายการขอมูลท่ีนํามาใช มาตรการและประเด็นความรูท่ี

ใหแกผูรับบริการ จัดทําแผนการขับเคลื่อน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และบันทึกรายการท่ี 5 

รายงานผลการติดตามกํากับประจําเดือนพฤศจิกายน 2564) ภายในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ตาม template ระดับท่ี 1-3 พรอมอัปโหลดข้ึนเว็บไซดกองคลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.3) 

ท้ังนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก : 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565) ตาม template ระดับท่ี 1-3 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

 ตามท่ีกรมอนามัย โดย กลุม พัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ไดกำหนดใหหนวยงานรายงาน 

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 

(DOC 4.0) กองคลังจึงขอรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 : Assessment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือนำผลการเบิกจายงบประมาณในระยะเวลา 3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ 2562 – 2564) จาก

ระบบบริหารการเงินการคลัง (GFMIS) มารวบรวมและแสดงในรูปแบบตารางและกราฟ พบวา กองคลัง

สามารถดำเนินงานไดผลการเบิกจายตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกรมอนามัยกำหนด มีเพียงบางไตรมาส ท่ีมีผลการ

เบิกจายต่ำกวาเปาหมายสำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผานมา จากกราฟจะพบแนวโนมการเบิกจาย

งบประมาณท่ีสูงกวาเปาหมายอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการดานงบประมาณ

และการปรับตัวเม่ือเจอสถานการณท่ีควบคุมไมได เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVIC-19), การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ตลอดจนบุคลากรในกองคลัง 

มีการปรับเปลี่ยน เกษียณ โอน/ยาย เขาใหม ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมพรอมรองรับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง

และเปนการพัฒนาบุคลากรของกองคลังใหมีความรอบรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสามารถดำเนินงาน

ตลอดจนใหคำปรึกษาแกหนวยงานผูรับบริการไดอยางเต็มท่ี กองคลังจึงกำหนดการใหความรูเก่ียวกับกฎ 

ระเบียบขอปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกองคลังตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความเขาใจ 

ท่ีตรงกัน 

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน

เป้าหมาย 33.00 33.00 33.00 55.00 55.00 55.00 84.00 84.00 84.00 98.00 98.00 98.00

ผลเบิกจ่าย 33.88 29.79 70.51 68.09 64.44 100.00 97.18 96.83 100.00 71.49 100.00 19.70

เป้าหมาย 73.00 73.00 73.00 55.00 55.00 55.00 84.00 84.00 84.00 100.00 100.00 100.00

ผลเบิกจ่าย 82.08 82.08 0.00 67.77 67.22 100.00 85.66 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00

เป้าหมาย 32.00 32.00 - 50.00 50.00 61.00 75.00 75.00 90.00 100.00 100.00 100.00

ผลเบิกจ่าย 51.65 51.65 ไม่มี 60.80 59.44 100.00 83.47 80.68 100.00 100.00 100.00 100.00

2563

2564

ปีงบประมาณ
ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

2562



องคความรูท่ีนำมาใชในการเบิกจายงบประมาณ 

1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf 

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf 

4. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/eb095b32e538f809194c3546dda3c76f.pdf 

5. แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf 

6. แนวทางในการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf 

7. แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf 

8. SOP การเบิกจายงบประมาณ 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf 
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https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
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GAP  

 เม่ือนำผลการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ท่ีผานมา วิเคราะหผานองคความรูท่ี

นำมาใชในการเบิกจายงบประมาณ พบวา ถึงแมกองคลังจะมีผลการเบิกจายงบประมาณสวนใหญเปนไป 

ตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกรมอนามัยกำหนด แตบางไตรมาสยังไมสามารถดำเนินการตามเปาหมายท่ีตั้งไวได เนื่องจาก 

1. ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

2. สถานการณท่ีควบคุมไมได เชน การแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) เปนตน 

3. บุคลากรในกองคลัง มีการปรับเปลี่ยน เกษียณ โอน/ยาย เขาใหม 

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ทำใหไมสามารถดำเนินการ

ตามแผนท่ีกำหนดไวแตแรกได จำเปนตองปรับเปลี่ยนแผนอยางกะทันหันเพ่ือใหทันเหตุการณ  

ท่ีเปลี่ยนแปลง 

ระดับท่ี 2 : Advocacy / Intervention 

2.1 มาตรการ 

กองคลังนำ GAP จากการวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณยอนหลัง 3 ป ตั้งแต ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 – 2564 มาจัดทำเปนมาตรการได ดังนี้ 
 

(1) มาตรการ การเรงรัดผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักการและเหตุผล เพ่ือใหกองคลังสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ี 

กรมอนามัยกำหนดทุกเดือนของปงบประมาณ 
PIRAB GAP 

R กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกำหนด ซ่ึงเปนขอมูลใหม 
A การสื่อสารท่ีสามารถสรางความเขาใจท่ีตรงกันอยางท่ัวถึง เก่ียวกับ 

การเบิกจายงบประมาณของกองคลัง 
 แนวทางการพัฒนา 
R การควบคุม กำกับ ติดตาม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
A สรางชองทาง และวิธีการสื่อสารท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหบุคลากรรับทราบ

ขอมูลการเบิกจายท่ีเปนปจจุบัน 
(2) มาตรการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในกองคลัง 

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจท่ีตรงกันเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 
ขอปฏิบัติใหม ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณ ตลอดจน
แนวทางการเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2565 

PIRAB GAP 
B บุคลากรบางสวนมีความเขาใจคลาดเคลื่อน เก่ียวกับการเบิกจาย

งบประมาณ 
 แนวทางการพัฒนา 
B กำหนดและสื่อสารแนวทางในการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 

2565  
B จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกองคลัง  

 



2.2 ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ  

 กองคลังไดกำหนดประเด็นความรู โดยผูรับบริการ (ผูมีสวนไดสวนเสีย) ในท่ีนี้ กำหนดเปนบุคลากร 

ในกองคลัง กรมอนามัย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ประเด็นความรู กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ 
เหตุผลการนำประเด็น

ความรูมาใช 
กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณมีความหลากหลาย 
กลุมงานแตละกลุมในกองคลังจึงมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎ ระเบียบ  
ขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับงานของตนเองเปนสวนใหญ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ความเขาใจ ซ่ึงกันและกันในหนวยงาน จึงกำหนดประเด็นความรูเก่ียวกับ
กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ ท่ีเก่ียวกับของกับการเบิกจายงบประมาณใหผูรับบริการ  
  

กลุมเปาหมาย ผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 

(2) ประเด็นความรู แนวทางในการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เหตุผลการนำประเด็น

ความรูมาใช 
เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ใหหนวยงานสามารถ
จัดทำแผนการเบิกจายและเรงรัดการเบิกจายเพ่ือใหมีผลการเบิกจายเปนไปตาม
ตัวชี้วัดท่ีกำหนด จึงกำหนดแนวทางการเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 
2565 , จัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) และแผนการเบิกจายงบประมาณกองคลัง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) และสื่อสารแนวทางการบริหารงบประมาณ 
กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกันใน
การเบิกจายงบประมาณประจำป ของผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลงั) 
 

กลุมเปาหมาย ผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 

 

 

 

 

 



ระดับท่ี 3 : Management and Governance 

 กองคลังไดจัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี้ 

ช่ือกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเริ่มตน วันส้ินสุด ผลการขับเคล่ือน 
1. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน

ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
และสื่อสารทางเว็บไซตกองคลัง 
กรมอนามัย 
 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 31 ต.ค. 64 

- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2110/m_news/36223/207097/file_download/87b649
153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf 

2. สื่อสารแนวทางและแผน เพ่ือสราง
ความเขาใจท่ีตรงกันในการเบิกจาย
งบประมาณประจำป ของผูรับบริการ
(บุคลากรในกองคลัง) ดังนี้ 
(1) แนวทางการเบิกจายงบประมาณ

ประจำป พ.ศ. 2565 
 
 
 

(2) แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
และแผนการเบิกจายงบประมาณ 
กองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (งบดำเนินงาน)  
 

 

 
ครั้ง 

 

 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

 

1 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 

 
 
 
  
- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2111/m_news/36223/207097/file_download/682f5e
ecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf 
 
- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2111/m_news/36223/207097/file_download/75e220
071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf


ช่ือกิจกรรม (ตอ) หนวยนับ เปาหมาย วันเริ่มตน วันส้ินสุด ผลการขับเคล่ือน 
(3) แนวทางการบริหารงบประมาณ 

กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
ครั้ง 

 
1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 31 พ.ย. 64 

- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f
64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf 
 

3. จัดทำ SOP การเบิกจายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 

- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2111/m_news/36223/207097/file_download/53476d
82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf 
 

4. จัดทำรายงานผลติดตามเรงรัด 
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)  
ทุกเดือน และสื่อสารทางเว็บไซต 
กองคลัง กรมอนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 ต.ค. 64 28 ก.พ. 65 

-รบจ. (01) เดือนตุลาคม 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2110/m_news/36223/207097/file_download/c20446
0de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf 
 
-รบจ. (01) เดือนพฤศจิกายน 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2111/m_news/36223/207097/file_download/d87abe
f010bd1fc8d9dbe33f75190377.pdf 
 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.pdf


ช่ือกิจกรรม (ตอ) หนวยนับ เปาหมาย วันเริ่มตน วันส้ินสุด ผลการขับเคล่ือน 
5. กองคลังมีการ KM กฎ ระเบียบ 

ขอปฏิบัติ แนวทางเก่ียวกับ 
การเบิกจายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 พ.ย. 64  10 มี.ค. 65 
 

6. มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผล
การเบิกจายใหบุคลากรในกองคลัง
ทราบทุกเดือนผานท่ีประชุมกองคลัง 

ครั้ง 4 ครั้ง 1 พ.ย. 64 10 มี.ค. 65 
 

 



 (4) ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
 นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทําตัวชี้วัดท่ี 2.4 
ประจําเดือนพฤศจกิายน  2564 ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู ( LO) 
 - การวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด และความรู 
 1. ดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการระดับ Le (Level) ผลการตรวจสอบ
ใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรม 
           จากการวิเคราะหสถานการณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 กองคลังไดดําเนินการ
ตรวจสอบบสําคัญเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน  โดยเจาหนาท่ีผูตรวจเอกสารใบสําคัญ 
มีการเก็บรวบรวมสรุปประเด็นปญหา และขอทักทวงตางๆ ของใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรม ท่ีสงเบิกของ
หนวยงานสวนกลางท้ังหมด 21 หนวยงาน นั้น 
           จากการตรวจสอบใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จํานวนใบสําคัญ ท้ังหมด 100 ฉบับ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนใบสําคัญ ท้ังหมด 100 ฉบับ มีการสงคืน
แกไขใบสําคัญท่ีตรวจพบขอผิดพลาด ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และ ครั้งท่ี 3 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอยละ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอยละ 
เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 1 62 เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 1 64 
เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 2 17 เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 2 15 
เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 3 5 เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 3 3 
  
 - โดยมีขอตรวจพบ ดังนี้ 
 1. ความครบถวนของการเขียนเอกสารเพ่ือเบิกคาใชจายฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน                         
 2. หลักฐานการจายเงินไมครบถวน เนื่องจากผูเดินทางไมทราบวาตองใชเอกสารใด
ประกอบการเบิกจาย 
 3. การเบิกคาตอบแทนวิทยากรไมมีหนังสือตอบรับจากหนวยงาน (กรณีท่ีเชิญไปท่ีหนวยงานสังกัด) 
 4. ขออนุมัติเดินทางไมครอบคลุมวันท่ีเดินทาง 
 5. นับเวลาในการคํานวณเบี้ยเลี้ยงไมถูกตอง 
 6. ชื่อ นามสกุล ผูเขาพักใน folio ไมถูกตอง 
 7. เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกไมถูกตอง ครบถวน เชน ใบเสร็จคาน้ํามัน  
 8. การอบรมผานสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส แตในกําหนดการหรือหนังสือเชิญแจงวามีการ
อบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 9. การอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมมีภาพประกอบขณะวิทยากรดําเนินการบรรยาย
เปนชวงเวลา เนื่องจากมีการเบิกคาวิทยากรท่ีมีลักษณะการดําเนินการตางกัน และไมแยกเปนวันตอวัน 
 10. การเบิกคาตอบวิทยากรไมเปนไปตามระเบียบ เชน บรรยาย มีวิทยากร 2 คน อัตรา
ตามระเบียบเบิกได 1 คน แตเบิกในอัตรา 2 คน , การอภิปราย มีวิทยากรเพียง 1 คน  
 11. การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีผูจัดการอบรมไมไดดําเนินการตามระเบียบ
วิธีการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 12. การเดินทางยอนเสนทาง อัตราคาโดยสารการเบิกคาพาหนะ  
 
 

– ดานขอมูล… 



 -2-  

 
 

 - ดานขอมูลวิชาการ และอ่ืนๆ 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ.2549 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 
 5. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2548 
 6. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 7. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
 8. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 840 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2556 
 9. ประกาศกรมอนามัย เรือ่ง นโยบายการประหยัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 - วิเคราะห GAP พบวา 
           การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญท่ีสงเบิกกองคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
จํานวนท่ีสุมตรวจคาใชจายในการฝกอบรมปละ 100 ฉบับ มีการเอกสารสงคืนแกไขครั้งท่ี 1 รอยละ 62,64 
เอกสารสงคืนแกไขครั้งท่ี 2 รอยละ 17,15 เอกสารสงคืนแกไขครั้งท่ี 3 รอยละ 5,3 ซ่ึงเกิดจากขอตรวจพบ   
ขอ 1 – 12 โดยปญหาสําคัญท่ีตองมีการแกไขอันดับแรก คือ การลดขอผิดพลาดตางๆ ในการเบิกจาย        
เชน ระเบียบ ขอบังคับและเอกสารประกอบการเบิกจายใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้น ควรมีคูมือปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการเงินและ      
ผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถเบิกจายไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ใชเปนคูมือในการสอนงาน สําหรับเจาหนาท่ีและบุคลากรท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม  

 - มาตรการและประเด็นความรูท่ีใชขับเคล่ือนการดําเนินงาน  
           กลุมการเงิน ไดดําเนินการกําหนดมาตราการและประเด็นความรูตามกลยุทธ PIRAB  
 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)  
 กลุมการเงิน ไดดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงา(Standard Operation 
Procedure : SOP) ตามเอกสารแนบทายนี้ 
 - แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัด ไดดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อน
เรียบรอยแลว 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.4) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5… 



ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 

 นางสาวรัตนติยา ขําแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ รายงานงานดําเนินการตัวชี้วัดท่ี 2.5 

วาไดดําเนินการวิเคราะห Gap จัดทํามาตรการ จัดทําแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 Assessment (ผลการวิเคราะห) 

1. ปงบประมาณ 2564 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 6  โครงการ ผลสําเร็จ รอยละ 100 
2. จากผลการสํารวจการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย           
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ITA)  พบวาการรับรูดานการใชงบประมาณ มีผลคะแนน รอบ 5 เดือนแรก      
รอยละ 90.08  รอบ ๕ เดือนหลัง รอยละ 87.08  ดังนี้  

 

ลําดับ 

 

ดัชนี/ตัวช้ีวัด 

  คานํ้าหนัก 

   (รอยละ) 

คะแนนท่ีได ๕ เดือนแรก 

 รอยละ   คะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 18 90.08 16.22 
 7. ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน  86.67  

 8.1 หนวยงานของทานใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา  90.83  

 8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไม
บิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว 

 
89.17 

 

 9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว 
กลุม หรือพวกพอง 

 
94.58 

 

 10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน 
คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ 

 
95.42 

 

 11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได 

 
93.33 

 

 11.2 หนวยงานของทาน ไมมีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 

 

87.08 

 

 12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถาม
ถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 
89.17 

 

 12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาศใหทาน มีสวนรวมในการทักทวง
ถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 
88.75 

 

 12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียน
ถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 
85.83 

 

 
 
 
 
 



 
 

ลําดับ 
 

ดัชนี/ตัวช้ีวัด 
  คานํ้าหนัก 
    (รอยละ) 

คะแนนท่ีได 5 เดือนหลัง 

 รอยละ    คะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 16.00 87.08 13.93 
 7. ทานทราบเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของ

หนวยงานของทานหรือไม 
 

86.44 

 

 8. หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของ
งบประมาณท่ีตั้งไว มากนอยเพียงใด 

 
88.56 

 

 9. หนวยงานของทานใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม 
หรือพวกพอง  
มากนอยเพียงใด 

 

90.68 

 

 10. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน 
คาทํางานลวงเวลา คาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

 
94.07 

 

 11. การจัดซ้ือจาง/จัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ ในหนวยงานของทาน 
มีความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการ 

 
80.51 

 

 12. หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการสอบถาม 
หรือตรวจสอบการใชจายงบประมาณ มากนอยเพียงใด 

 
82.2 

 

จากขอมูลเบื้องตนพบวา กองคลังมีการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมาย แตมีผลคะแนนการรับรูของบุคลากร
ในหนวยงานเรื่องการใชงบประมาณไมผานเกณฑท่ี ปปช. กําหนด รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
คือ รอยละ 87.08 เม่ือวิเคราะหขอมูลดวย PIRAB บุคลากรกองคลังบางสวนไมรับทราบแผนปฏิบัติการกองคลัง และ
แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดําเนินงาน) ซ่ึงเปนโอกาสในการพัฒนาในการเพ่ิมทางการรับรูของ
บุคลากรภายในกองคลังแผนการใชเงินและการใชจายงบประมาณ โดย KM ใหบุคลากรรับทราบแผนปฏิบัติการ  
กองคลัง ตามผลการวิเคราะห GAP ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ระดับท่ี 2  Advocacy/Intervention 
 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P ยังไมมี  

I ยังไมมี  

R ยังไมมี  

A บุคลากรบางสวนยั งขาดความ
เขา ใจเ ก่ียวกับแนวทางบริหาร
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ก ร ม อ น า มั ย      
(งบดําเนินงาน)  

1. ประชาสัมพันธ แจงเวียนใหบุคลากรกองคลังทราบ
แผนปฏิบัติการกองคลังท่ีไดรับอนุมัติในระบบ DOC /
แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจําป พ.ศ.
2565 /แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย        
(งบดําเนินงาน)   
2. แจงเวียนแนวทางในการดําเนินการเบิกจายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2565 
3. ผูรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ตองมี 
การติดตามความเคลื่อนไหวการใชงานระบบอยาง
ตอเนื่อง (กําหนดระยะเวลาเปด-ปด ระบบ) 
4. รายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ในระบบ DOC ใหบุคลากรทราบในท่ีประชุมกองคลัง 

B บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการใชงบประมาณประจําป
ของหนวยงาน 

จัดประชุม KM ใหความรูแกบุคลากรกองคลังในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมาย เก่ียวกับ
แนวทางการเบิกจายงบประมาณ เพ่ือสรางความเขาใจ
ตรงกันในการเบกิจายงบประมาณประจําป ของ
ผูรับบริการ (บุคลากรกองคลัง) 
 

จากผลการวิเคราะห GAP กองคลัง จึงนํามากําหนดมาตรการในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ แจงเวียนใหบุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังท่ีไดรับอนุมัติในระบบ DOC 
/แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจําป พ.ศ.2565 /แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย        
(งบดําเนินงาน)   

2. แจงเวียนแนวทางในการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. ผูรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ตองมีการติดตามความเคลื่อนไหวการใชงานระบบ      

อยางตอเนื่อง (กําหนดระยะเวลาเปด-ปด ระบบ) 
4. รายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ใหบุคลากรทราบในท่ีประชุมกองคลัง 



5. เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชงบประมาณประจําปของหนวยงาน ใหบุคลากรภายในกอง
คลัง มีความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน โดยจัดประชุม KM เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมาย เก่ียวกับ
แนวทางการเบิกจายงบประมาณ 

ระดับท่ี 3 Management and Governance 

ไดดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวข้ีวัด และดําเนินการตามแผนแลวดังนี้ 

รายการ ระยะเวลา
จัดทําแผน 

จํานวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

1.แตงตั้งคณะทํางานการ
จัดทําแผนปฏิบัติการกอง
คลัง และคณะทํางาน
ติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ 

1 -31 ต.ค. 
64 

1 ฉบับ 1 ฉบับ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการฯ 2 ฉบับ ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/2b13fd979e8bdd46dce08c
dafe2dff2d.pdf 
 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการกอง
คลัง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในระบบ DOC 
เสนอกรมเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ 

1 -31 ต.ค. 
64  

2 ครั้ง 2 ครั้ง ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการกองคลังฯ แลว ตาม 
URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad06
2b306488.pdf 
 

3. วิเคราะหชองวาง (GAP) 
ท่ีทําใหการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองคลังไม
บรรลุเปาหมาย 

1 -31 ต.ค. 
64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ดําเนินการวิเคราะห  GAP  ตาม URL 
 https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5be
dbb6d52ec.pdf 
 

4. จัดทํามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน 

1 -31 ต.ค. 
64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง กําหนดมาตรการในการขับเคลื่อน ตาม  URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f
/202111/m_news/36223/207159/file_download/
4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf 
 

5. แจงเวียนประชาสัมพันธ 1 ต.ค. – 30 4 ครั้ง 4 ครั้ง ดําเนินการสื่อสารแจงเวียนแผน 4 ครั้ง ตาม  URL 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf


รายการ ระยะเวลา
จัดทําแผน 

จํานวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

สื่อสารแนวทางเพ่ือให
แผนการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมาย 
5.1  แผนปฏิบัติการกอง
คลังท่ีไดรับอนุมัติในระบบ 
DOC /แนวทางบริหาร
งบประมาณกรมอนามัย
ประจําป พ.ศ.2565 /
แนวทางบริหารแผนปฏบิัติ
การกรมอนามัย (งบ
ดําเนินงาน)   
5.2  แนวทางในการ
ดําเนินการเบิกจายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ย.  1. แผนปฏิบัติการกองคลัง ตาม URL 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad06
2b306488.pdf 
2. แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจําป 
พ.ศ.2565 ตาม URL 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/e2680c7d11eb708af18c51
d08211f0a2.pdf 
3. แนวทางบริหารแผนปฏบิัติการกรมอนามัย        
(งบดําเนินงาน)   
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/8b6473f6e88671e644980
10359fdf65b.pdf 
4. แนวทางในการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc0
3ff2834f9.pdf 
 

6. KM ใหความรูแก
บุคลากรกองคลงัในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กองคลังใหบรรลุเปาหมาย 

1 พ.ย.  -10 
มี.ค. 65 

1 ครั้ง   

7. ติดตามเรงรัดการ 1 ต.ค. 64 - 5 ครั้ง 2 ครั้ง กองคลังไดจัดทํา รบจ.1 ข้ึนเว็บไซต ดังนี้ 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf


รายการ ระยะเวลา
จัดทําแผน 

จํานวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

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

28 ก.พ 64 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 ต.ค.. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f
/202111/m_news/36223/207159/file_download/
678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf 
 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 พ.ย. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f
/202111/m_news/36223/207159/file_download/
75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf 
 

8. รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนกํากับติดตามฯ/ประชุม
ติดตามความกาวหนาผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ภายในวันท่ี 10 ของ
เดือน 

1 พ.ย.64 -  
10 มี.ค.65 

4 ครั้ง 1 ครั้ง รายงานผลแผนกํากับติดตาม ตาม URL  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 7 ธันวาคม 2564 

 
 

9. บันทึกผลการปฏิบัติการ
ในระบบ DOC ทุกวันทําการ
สุดทายของเดือน 

1 ต.ค. 64 – 
28 ก.พ. 65 

5 ครั้ง 2  ครั้ง บันทึกผล DOC รายเดือน 2 ครั้ง  ตาม URL 
ครั้งท่ี 1 เดือน ต.ค. 64 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/11468a24eeda1dad010f63f
13be910f3.pdf 
ครั้งท่ี 2 เดือน พ.ย. 64  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202112/m_news/36223/207159/
file_download/3773730b1ed5bea85b767
7a2d76f916b.pdf 
 

 

  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf


  (6) ตัวช้ีวัดท่ี  2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย (รอยละ 95) 
 นายรังสฤษด์ิ  เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการติดตาม กํากับ 
ตัวชี้วัด ประจําเดือนพฤศจกิายน 2564 ดังนี้ 
  การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)   ในป 2565 เปนการประเมินใน 2 สวน คือ  
 1. ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT  
(คาน้ําหนักรอยละ 70) ประเมินจากขอมูลพ้ืนฐาน และมาตรการ OIT เพ่ือปด GAB IIT ในหัวขอท่ีหนวยงาน
วิเคราะหวาเปนประเด็นท่ีตองปรับปรุง  
 2. ประเมินระดับการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
จากการตอบแบบวัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใช
ทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต) คาน้ําหนักรอยละ 30 ซ่ึงเกณฑในรอบ 5 เดือนแรก ของ
ป 2565 ตองมีรายงานดานผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบผล 
๓ ปยอนหลัง และ T (Trends) แนวโนม ของการดําเนินงานปจจุบัน 3 รอบการประเมิน มาวิเคราะห 
เพ่ือวิเคราะห GAP เพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ ขอมูลในระดับ process ของตัวชี้วัดนี้  
ระดับคะแนนท่ี 1 – 3 ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

 ระดับคะแนนท่ี 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีผลการดําเนินงานคือ การกําหนด

มาตรการ กลไก การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส เรียบรอยแลว ตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.6) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.13 รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง/
ตรวจรับพัสดุ   
 นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ รายงานผลตอท่ีประชุม ดังนี้ 
 กลุมพัสดุดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดนี้ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินความถูกตองครบถวนของ
เอกสาร ใน 2 สวน คือ 1) เอกสารท่ีหนวยงานสงมาบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS และ  
2) เอกสารการตรวจรับพัสดุ เพ่ือบันทึกตรวจรับพัสดุในระบบกอนสงเบิกจายท่ีกลุมการเงิน และเพ่ือให
เจาหนาท่ีพัสดุมีมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทําใบสั่งและเอกสารการตรวจรับ
พัสดุ เพ่ือมีแนวทางการตรวจเอกสารท่ีเหมือนกัน สามารถพบขอผิดพลาด และแกไขเอกสารดังกลาวใหถูกตอง
ครบถวน เนื่องจากเอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารประกอบการเบิกจายท่ีสําคัญตอไป เพ่ือเปนการสอบทาน
เอกสารและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานในข้ันตอนดังกลาว ท้ังนี้ ขอมูลในระดับ process ของตัวชี้วัดนี้  
ระดับคะแนนท่ี 1 – 3 ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  

  ระดับคะแนนท่ี 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีผลการดําเนินงานของการกําหนด

หัวขอการ checklist ขอมูล เรียบรอยแลวตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เพ่ือใชในการเก็บขอมูลระดับ 

LE ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.13) 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ตัวชี้วัด 3.14… 
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ตัวช้ีวัด 3.14 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามเงินยืมราชการ 
 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 3.14 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564  วาจากการวิเคราะหขอมูลตามรายงานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวามีจํานวนผูสงใชหนี้เงินยืมราชการเกินระยะเวลาท่ีกําหนดท้ังสิ้น 27 
ราย จากรายงานดังกลาวกลุมบัญชีจึงไดกําหนดมาตรการ ประเด็นความรู แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด และจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกับติดตามเงินยืมราชการ เพ่ือกํากับติดตามเงินยืมราชการใหถูกตอง เปนไป
ตามท่ีระเบียบกําหนด  (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.14) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.15 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายเงิน
งบประมาณ และการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online  
 นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทําตัวชี้วัดท่ี 
3.15 ประจําเดือนพฤศจิกายน  2564 ดังนี้ 
 การวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด มีขอมูล สารสนเทศและความรูท่ีในมาใช 
           กองคลัง มีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานดาน การงบประมาณ การเงิน 
การบัญชีและการพัสดุใหเปนไปดวยความถูกตอง คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของโดยใหสอดคลองกับแผนงาน โครงการท่ีวางไว เพ่ือใหการ เบิกจาย
งบประมาณมีความถูกตอง รวดเร็ว ทันตอความตองการใช และตอบสนองตอนโยบายเรงรัดการใชจาย 
งบประมาณภาครัฐ ซ่ึงในชวงระยะเวลาท่ีผานมา กองคลังไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน
มาเปนระยะ ๆ เพ่ือให สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และในฐานะท่ีเปนหนวยเบิกจายในสวนกลาง 
กองคลังมีการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณมาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในดาน 
การเบิกจายเงิน มีการพัฒนากระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ ดังนี้  
 - คํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานกองคลัง  
ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณการเงิน 8 วันทําการ  
 - คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานกองคลัง 
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการเบิกจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online (E-payment)  
และตัวชี้วัดแผนการพัฒนากระบวนการการสงชดใชใบสําคัญใชหนี้เงินยืมราชการ 
 - คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานกองคลัง 
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานดานการตรวจสอบใบสําคัญชดใชหนี้เงินยืม
ราชการ 
 1. ดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการระดับ Le (Level)  
 จากการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
จนถึงปจจุบัน นํามาวิเคราะห และพบวาในภาพรวมสามารถเบิกจายและโอนเงินเขาบัญชีใหแกผูมีสิทธิรับเงิน
ไดภายใน ๖ วันทําการ คิดเปนรอยละ 94 โดยเม่ือพิจารณาในการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนมีความซํ้าซอน 
และข้ันตอนท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 รับใบสําคัญขอเบิก (กลุมอํานวยการ) 

 1.3 ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 1.4 ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

ข้ันตอนท่ี 2… 
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 ข้ันตอนท่ี 2 คุมงบประมาณ (กลุมงบประมาณ) 
 2.3 ลงทะเบียนคุมหักงบประมาณผานโปรแกรม Excel 
 2.4 ลงทะเบียนคุมหักงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 2.6 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง       
(D-fins)และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหกลุมการเงิน 
 ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก (กลุมการเงิน) 
 3.2 สารบรรณกลุมลงทะเบียนรับหนงัสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 3.3 สารบรรณกลุมลงทะเบียนรับหนงัสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 ข้ันตอนท่ี 4 ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตรวจแลวถูกตอง (กลุมการเงิน) 
 4.6 เจาหนาท่ีบันทึกเลขขอเบิก (ขบ.) และวันท่ีขอเบิก ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 4.7 สารบรรณกลุม สงหนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 4.8 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนสงหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 ข้ันตอนท่ี 5 ตรวจสอบงบประมาณ (กลุมงบประมาณ) 
 5.3 ผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุมเงินงบประมาณกับใบขอเบิกในทะเบียนคุม Excel 
  5.4 ผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุมเงินงบประมาณกับใบขอเบิก(ขบ)ในระบบ
บริหารการเงินการคลัง (D-fins)   
 5.6 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส/
ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) ใหกลุมบัญชี 
 5.8 กรณีพบวาใบขอเบิก(ขบ.) ไมถูกตอง กลุมงบประมาณปรับ J7 ในระบบ GFMIS , 
โปรแกรม Excel และ ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 ข้ันตอนท่ี 6 บันทึกบัญชีแยกประเภท (กลุมบัญชี) 
 6.1 รับใบสําคัญจากกลุมงบประมาณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 6.2 รับใบสําคัญจากกลุมงบประมาณดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 6.4 สงตอใหผูรับผิดชอบบันทึกบัญชีดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 6.5 สงตอใหผูรับผิดชอบบันทึกบัญชีดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 6.9 บันทึกรายการแสดงสถานะการเบิกจายเงิน (RPT 503) ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 6.13 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหกลุมการเงิน 
(งานการเงิน) 
 6.15 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
ใหกลุมการเงิน งานการเงิน    
 - มาตรการและประเด็นความรูท่ีใชขับเคล่ือนการดําเนินงาน  
   กลุมการเงิน ไดดําเนินการกําหนดมาตราการและประเด็นความรูตามกลยุทธ PIRAB  
 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)  
 กลุมการเงิน ไดดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation 
Procedure : SOP) ตามเอกสารแนบทายนี ้
 - แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัด ไดดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อน
เรียบรอยแลว  (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.15)  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  
                                     4.1 ประธานมอบหมายใหหัวหนากลุมทุกกลุมดําเนินการ ดังนี้ 
  1) มอบหัวหนากลุมทุกกลุมจัดสงสรุปรายงาน D – Fins นําเสนอผูอํานวยการ
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือจะไดนําไปสรุปในภาพรวมตอไป 
                               2) มอบหัวหนากลุมพัสดุจัดหาเครื่องโปรเจคเตอร เพ่ือทดแทนเครื่องเกาท่ีชํารุด 
  3) ใหเก็บสถิติในการใชหองประชุมกองคลังทุกเดือน 
  4) มอบหัวหนากลุมอํานวยการยืมเครื่องโปรเจคเตอรจากหนวยงานภายใน         
กรมอนามัย เพ่ือใชในการประชุมคณะทํางานดาน IT ของกองคลังในวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุม
กองคลัง   
  5) มอบหัวหนากลุมทุกกลุมเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและประเมินผลของกรมอนามัย (Healthy Workplace Happy For Life) ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
โดยกําหนดการทํากิจกรรม Big Cleaning ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2564   
  6) เตรียมจัดงานตอนรับปใหมของกองคลง ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 โดยมีรายการดังนี้ 
  - จัดแขงกีฬามหาสนุก 
  - กิจกรรมแลกของขวัญกัน 
  - จับสลากรางวัลพิเศษจากผูอํานวยการกองคลัง และหัวหนากลุม 
  7) ขอความรวมมือใหเจาหนาท่ีกองคลังรวมสรางวัฒนธรรมในการแตงกายดวยผาไทย
ทุกวันศุกรของสัปดาห 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมกองคลัง 
เพ่ือส่ือสารนโยบาย และกํากับติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลัง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 3/2565 ในวันอังคารท่ี 7 ธันวาคม 2564 
เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กองคลัง 

                
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

เอกสารแนบตัวชี้วดัท่ี 2.2 
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การวิเคราะหสถานการณดําเนินการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน 

เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

....................................... 
 

กองคลังไดดําเนินการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ 
คนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ตามนโยบายของกรม เมื ่อปงบประมาณ 2564 โดยเริ่ม
ดําเนินการจัดทําประกาศนโยบายการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน และแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาสถานท่ี 
ทํางานนาอยู  นาทํางาน พรอมชี้แจงและลงมือดําเนินการตามเกณฑการประเมิน โดยไดรับการตรวจประเมินผล
สถานท่ีทำงาน นาอยู นาทำงาน ฯ รอบ 5 เดือนหลัง ระหวางวันท่ี 20 – 23 กรกฎาคม 2564 มีเกณฑการประเมิน
สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน ประกอบดวย  

- คะแนนเกณฑ 5 ส (42 คะแนน)  
- คะแนน HWP ระดับดี (44 คะแนน)  

- คะแนน HWP ระดับดีมาก (1 คะแนน) 

ผลผลิต/ผลลัพธของการดำเนินการในปจจุบัน   
กองคลังไดรับการแจงผลการตรวจประเมินผลสถานที่ทำงาน นาอยู นาทำงาน ฯ ตามหนังสือสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม สธ 0924.05/ว1808 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 มีผลการตรวจประเมินฯ ดังนี้ 
 

  คะแนน คะแนน HWP ระดับดี 44 คะแนน 
 

HWP  
ระดับดี
มาก   เกณฑ 5 ส 

(42 คะแนน) 
 

1.การสนับสนุน  
  (5 คะแนน) 

    2.สะอาด  
  (11 คะแนน) 

3.ปลอดภัย     
(12 คะแนน) 

4.ส่ิงแวดลอมดี  
   (9 คะแนน) 

5.มีชีวิตชีวาสมดุลชีวิต 
  ระดับดี (7 คะแนน) 

  รวม  
  (44) 

37.00 
 

5.00 9.70 10.05 8.50 6.55 39.80 3.60 

 
โดยท่ีกองคลังไดสงเรื่องอุทธรณคะแนนการประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานฯ และเกณฑ 5ส ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน 
 

ประเด็นท่ีตองการอุทธรณ ขอมูล/หลักฐานท่ีเกี่ยวของ 

เกณฑสะอาด 
2. ไมแขวนวัสดุตาง ๆ ตามเสาหรือผนังของ
อาคาร เวนแตเปนอุปกรณท่ีใชเพ่ือการเฝาระวัง 
ตรวจตราหรือใชเพ่ือการตรวจวัดสภาพแวดลอม
ในบริเวณนั้น และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน เชน 
นาิกาแขวนผนงั ปฏิทินแขวนผนัง 
 
 

-เสา ผนัง เพดาน ไมแขวนสิ่งของ 
ท่ีไมเก่ียวของและไมจำเปนกับ
การทำงาน (0.5) 
อุทธรณประเด็น 
ผนังมีคราบสกปรกเกิน 3 จุด 

ผนังไมไดเกิดจากคราบสกปรก      
แตเกิดจากอายุการใชงานของผนังไม 
จุดท่ี 1 บริเวณผนังไมขางประตูท่ี 2 
จุดท่ี 2 บริเวณผนังไมขางประตู  
หองประชุม 

7. ขนาด... 
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เกณฑการประเมิน ประเด็นท่ีตองการอุทธรณ ขอมูล/หลักฐานท่ีเกี่ยวของ 
7. ขนาดความกวางของพ้ืนทางเดินทางขนยาย 
หรือทางเพ่ือการจราจรมีขนาดเหมาะสมท่ีจะใช
เพ่ือจุดประสงคในการนั้น อยูในสภาพดีและ
สะอาดไมมีสิ่งกีดขวาง 

- ประตูทาง เขา-ออก หนวยงาน
อยางนอย 2 จุด* อยูในสภาพดี 
เปดปดไดงาย ไมมีสิ่งกีดขวาง (0.5) 
*ยกเวนบางหนวยงานท่ีมีขอจำกัด
ดานพ้ืนท่ี 
อุทธรณประเด็น 
ทางเดินภายในหนวยงานไมคับ
แคบ* สะอาด ไมมีสิ่งกีดขวาง (0.5)  
(*มีระยะ 1-1.5 เมตร) 

ชองทางเดินสวนกลางแคบ 
- กองคลัง เปนหนวยงานท่ีมี
ขอจำกัดดานพ้ืนท่ี มีบุคลากรและ
เอกสาร  การเบิกจายจำนวนมาก 

8. ตูเก็บของหรือชั้นวางของอยูในสภาพดีและ
สะอาด ติดปายแสดงชนิดสิ่งของ 

-ตูเก็บของหรือชั้นวางของอยูใน
สภาพดี มีความสะอาด (0.3) 
-มีการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของ
เปนระเบียบ มีความสะอาด (0.4) 
*กรณี ท่ีหากเปนตูกระจกใส
สามารถมองเห็นสิ่งของภายในได
อนุโลมใหไมตองติดปายแสดง
รายการเฉพาะ หนังสือ เอกสาร 
ตำราวิชาการ 
อุทธรณประเด็น 
มีปายแสดงขอมูลชื่อผูรับผิดชอบ
ชนิดสิ่งของท่ีมีการจัดเก็บภายในตู  

จุดท่ี 1 ปายแสดงขอมูลชื่อ
ผูรับผิดชอบชนิดสิ่งของท่ีมีการ
จัดเก็บภายในตู 
-ตูเอกสารในหองประชุมมีขอมูล
ผูรับผิดชอบ และภายในตูไมมี
เอกสาร 
-2 จุด ตัดคะแนน 0.10 คะแนน 

เกณฑมีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิตระดับพ้ืนฐาน 
2. มีการใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิตการ
ทำงาน แกผูปฏิบัติงานอยางนอย 5 เรื่อง/ป 
(ภาคผนวก ง.) 

-มีการดำเนินการตามแผนโดย     
มีการใหความรูแกผูปฏิบัติงาน 
อยางนอย 5 เรื่อง/ป (0.7) 
อุทธรณประเด็น 
มีการสำรวจความตองการ     
ความจำเปนในการจัดทำแผนการ
ใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอมบุคลากร      
ทุกระดับ (แผนการดำเนินการ
กิจกรรมสงเสริมความรูตาง ๆ   
อยางตอเนื่อง 

-หลักฐานในการสำรวจความ
ตองการความรูดานการสงเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม     
และความสมดุลในชีวติทำงานท่ี     
ทานอยากใหหนวยงาน            
จัดกิจกรรมข้ึน 

โดยผล... 
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โดยผลการอุทธรณคะแนนการประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานฯ และเกณฑ 5 ส รอบ 5 เดือนหลัง  

ตามหนังสือสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม สธ 0924.05/ว1936 วันท่ี 9 สิงหาคม 2564 กองคลังไดคะแนนเพ่ิมข้ึน   

0.5 คะแนน จากเกณฑสะอาด มีรายละเอียดดังนี้ 

  คะแนน คะแนน HWP ระดับดี 44 คะแนน 
 

HWP  
ระดับดี
มาก   เกณฑ 5 ส 

(42 คะแนน) 
 

1.การสนับสนุน  
  (5 คะแนน) 

    2.สะอาด  
  (11 คะแนน) 

3.ปลอดภัย     
(12 คะแนน) 

4.ส่ิงแวดลอมดี  
   (9 คะแนน) 

5.มีชีวิตชีวาสมดุลชีวิต 
  ระดับดี (7 คะแนน) 

  รวม  
  (44) 

37.00 
 

5.00 10.20 10.05 8.50 6.55 39.80 3.60 

การวิเคราะหขอมูลของผลการดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงานฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน 

ปงบประมาณ 2564 ท่ีผานมา กองคลังไดดําเนินการเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในกองคลัง โดยใหแตละคนจัดเก็บ

เอกสารและสิ่งของบริเวณโตะทำงาน ตูเก็บของ ชั้นวางของใหเปนระเบียบ ลดปญหาการสะสมของฝุนละอองและ

แมลงพาหนะนำโรคตาง ๆ ตามเกณฑการประเมินสถานที่ทำงานนาอยูฯ และสราง/สงเสริมอนามัยใหบุคลากร 

กองคลัง ดวยการเผยแพรขอมูลความรู ดานการสงเสริมสุขภาพผานชองทางการสื ่อสาร Line Group และ         

ทำหนังสือแจงกลุ มงานตาง ๆ จำนวน 5 เรื ่อง ไดแก การออกกำลังกาย วิธ ีคลายเครียดจากการทำงาน              

การรับประทานที่มีประโยชนและถูกสุขลักษณะ โรคไวรัสโควิด-19 และวิธีปองกัน การปองกันโรคจากการทำงาน

เพื่อใหมีความรูสามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน และเปนการสรางความสุขของคนทํางาน (Healthy 

Workplace Happy for Life) และเพ ื ่อให  เป นไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกรมก ําหนด แต ด วยพบปญหา              

การดำเนินงานหลายสวน เชน  

1. สถานท่ีทำงานเปนหนวยงานท่ีมีขอจำกัดดานพ้ืนท่ี มีบุคลากร และเอกสารการเบิกจายจำนวนมาก  

2. เสา ผนัง เพดาน ไดใชงานเปนเวลานานมีความชำรุดบกพรองหลายจุด  

3. การจัดกิจกรรมบางสวนยังไมครอบคลุมและขาดหลักฐานตามเกณฑท่ีกำหนด  

ทำใหผลการประเมินสถานท่ีทำงาน นาอยู นาทำงาน ฯ รอบ 5 เดือนหลัง มีคะแนนรวมท้ังสิ้น 76.80 คะแนน    
คิดเปนรอยละ 89.30 ของคะแนนรวม (เกณฑ 5 ส 42 คะแนน + เกณฑ HWP ระดับดี 44 คะแนน) 

ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห  
จากผลขอมูลของการประเมินสถานที่ทํางานนาอยู  นาทํางาน ฯ ประจำปงบประมาณ 2564 และ

ขอเสนอแนะดังกลาวขางตนที่ไดจากคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่ทำงานนาอยูนาทำงานฯ เปนขอมูล

ความรูในการจัดการสภาพแวดลอมของสถานที่ทำงานใหนาอยู นาทำงาน และความรูในการสงเสริมสุขภาพของ

บุคลากรท่ีกองคลังจะนำมาดำเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานเสริมสรางคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนทํางานตอไป 

การวิเคราะห... 
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การวิเคราะหภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกองคลัง   

และความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห 

................................................... 
 

เม่ือวันท่ี 11 – 17 พฤศจิกายน 2564 ไดมีการเปดระบบใหเจาหนาท่ีกองคลังทำแบบประเมิน
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรผานระบบออนไลน ซ่ึงไดจัดทำสรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกองคลัง  มีรายละเอียดดังนี้  

กองคลังมีเจาหนาท่ี จำนวน 60 คน มีผูทำแบบประเมินสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 
57 คน คิดเปนรอยละ 95 เนื่องจากมีขาราชการอยูระหวางการโอนยาย 3 คน 
1) ขอมูลบุคลากรกองคลังท่ัวไป 

1. เพศ  

 
จากขอมูลแสดงใหเห็นวา กลุมบุคลากรแบงออกเปน เพศหญิง จำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ 82.5  และเพศชาย 

จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 17.5 ซ่ึงเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  

2. ตำแหนงงานในปจจุบัน 

 
จากขอมูลแสดงใหเห็นวา กลุมบุคลากรท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด คือ พนักงานราชการ จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ

31.6 รองลงมาเปนขาราชการประเภทท่ัวไป จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 26.3 และรองลงมามี 2 ประเภท คือ 

ขาราชการประเภทวิชาการ จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 21.1 และลูกจางประจำ จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 

21.1 ซ่ึงเปนขาราชการมากกวาพนักงานราชการ  

 3. โดยรวม... 
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3. โดยรวมแลว รายไดท่ีบุคลากรไดรับท้ังหมดในแตละเดือนเปนอยางไร เม่ือเปรียบเทียบกับรายจาย
ท้ังหมดในแตละเดือน 

 
จากขอมูลสรุปไดดังนี้ 

ลำดับท่ี 1  มีรายจายนอยกวารายได   จำนวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 31.6  

ลำดับท่ี 2  มีรายจายเกินกวารายไดเล็กนอย  จำนวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 29.8 

ลำดับท่ี 3  มีรายจายเทากับรายได    จำนวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 19.3 

ลำดับท่ี 4  มีรายจายเกินกวารายไดมาก    จำนวน   9 คน  คิดเปนรอยละ 15.8 

ลำดับท่ี 5  มีรายจายนอยกวารายไดมาก    จำนวน   2 คน  คิดเปนรอยละ 3.5 

4. โดยรวมแลว บุคลากรมีเงินเก็บออมในแตละเดือนหรือไม 

 
จากขอมูลสรุปไดดังนี้ 

ลำดับท่ี 1  มี/เก็บออมเพียงเล็กนอย  จำนวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 38.6  

ลำดับท่ี 2  ไมมี/มีนอยท่ีสุด   จำนวน 21 คน  คิดเปนรอยละ 36.8  

ลำดับท่ี 3  มี/เก็บออมปานกลาง   จำนวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 19.3 

ลำดับท่ี 4  มี/เก็บออมมาก     จำนวน   3 คน  คิดเปนรอยละ  5.3 

5. บุคลากร... 
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5. บุคลากรรูสึกวา การผอนชำระหนี้สินตางๆ โดยรวมของบุคลากรในปจจุบันเปนภาระ หรอืไม 

 
จากขอมูลสรุปไดดังนี้ 

ลำดับท่ี 1  เปนภาระปานกลาง   จำนวน 23 คน  คิดเปนรอยละ 40.4  

ลำดับท่ี 2  เปนภาระหนักมาก   จำนวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 26.3  

ลำดับท่ี 3  ไมเปนภาระ/ไมไดผอนชำระ/ไมมีหนี้สิน จำนวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 19.3 

ลำดับท่ี 4  เปนภาระหนักท่ีสุด     จำนวน   5 คน  คิดเปนรอยละ  8.8 

ลำดับท่ี 5  เปนภาระนอย    จำนวน   3 คน  คิดเปนรอยละ  5.3 

2) ขอมูลดานสภาวะสุขภาพ 
1. บุคลากรมีโรคประจำตัว (จากการวินิจฉัยของแพทย) หรือไม 

 

 

จากผลการสำรวจพบวามีผูท่ีมีโรคประจำตัว จำนวน 17 คน คิดเปน 29.8% ไดแก 

- ไขมันในเลือดสูง จำนวน 2 ราย  

- ไขมันในเลือดสูง, โรคมะเรง็ จำนวน 1 ราย  

- ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง จำนวน 3 ราย  

- นิ่วในถุงน้ำดี จำนวน 1 ราย  

- โรคไต จำนวน 1 ราย  

- โรคเบาหวาน จำนวน 2 ราย 

- โรคภูมิแพ จำนวน 5 ราย 

- โรคภูมิแพ, เลือดจาง ความดันต่ำ จำนวน 1 ราย 

- ไวรัสตับอักเสบบี 1 ราย 

 

2. 1 ปท่ีผานมา... 
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2. 1 ปท่ีผานมา บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจำป 35 คน (61.4%)  และไมไดตรวจ 22 (38.6%) 
เนื่องจากพนักงานราชการไมสามารถตรวจตามสิทธิประกันสังคมในปท่ีผานมาได จากผลการสำรวจขอมูลผูไดรับ
การตรวจสุขภาพประจำป จำนวน 35 คน คิดเปน 61.4% สรุปรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การตรวจสุขภาพประจำป (สำหรับผูทีมีอายุนอยกวา 35 ป) 

ประเด็นการตรวจสุขภาพ 
 

จำนวน (คน) / รอยละ 
ปกติ ไมปกติ ไมทราบผล ไมเคยตรวจ 

ความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) 7 (87.5%) - - 1 (12.5%) 

ปสสาวะ (Urine Examination) 7 (87.5%) - - 1 (12.5%) 

อุจจาระ (Stool Examination and Occult blood) 6 (75.0%) - 1 (12.5%) 1 (12.5%) 

เอกซเรยปอด (Chest X-ray) 8 (100%) - - - 

ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV, Pap smear) 6 (75.0%) - - 2 (25.0%) 
 

    2.2 การตรวจสุขภาพประจำป (สำหรับผูทีมีอายุมากกวา 35 ป ) 

ประเด็นการตรวจสุขภาพ 
จำนวน (คน) / รอยละ 

ปกติ ไมปกติ ไมทราบผล ไมเคยตรวจ 

ความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) 24(88.9%) 1 (3.7%) 2 (7%) - 

ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 21(77.8%) 4 (14.8%) 2 (4%) - 

คลอเลสเตอรอล 14(51.9%) 12 (44.4%) 1 (3.7%) - 

ไขมันชนิดดี HDL 24(88.9%) 1 (3.7%) 1 (3.7%) 1 (3.7%) 

ไขมันไมดี LDL 21(77.8%) 4 (14.8%) 1 (3.7%) 1 (3.7%) 

ไตรกลีเซอไรด 22(81.5%) 2 (7.4%) 2 (7.4%) 1 (3.7%) 

โรคเกาท 24(88.9%) - 2 (7.4%) 1 (3.7%) 

การทำงานของตับ (SGOT/SGPT/ALP) 23(85.2%) 2 (7.4%) 1 (3.7%) 1 (3.7%) 

การทำงานของไต(BUN/Creatinine/eGFR) 25(92.6%) - 1 (3.7%) 1 (3.7%) 

ปสสาวะ (Urine Examination) 24(88.9%) - 2 (7.4%) 1 (3.7%) 

อุจจาระ(Stool Examination and Occult blood) 22(81.5%) - 2 (7.4%) 3 (11.1%) 

เอกซเรยปอด (Chest X-ray) 24(88.9%) 1 (3.7%) 1 (3.7%) 1 (3.7%) 

ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV, Pap smear) 20(74.1%) - 2 (7.4%) 5 (18.5%) 
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จากขอมูลผลตรวจสุขภาพประจำปของบุคลากรพบวา บุคลากรของกองคลังสวนใหญมีผลการตรวจสุขภาพอยูใน
เกณฑปกติ และมีประเด็นปญหาที่พบมาก 3 ลำดับ ท่ีเกี่ยวกับคอลเลสเตอรอล จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
44.4 , ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 14.8 และไขมันไมดี LDL จำนวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 14.8 

2.3 คาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)  

เพศชาย เพศหญิง รวมท้ังหมด 

 
 

 

  
 

อยูในเกณท ชาย หญิง รวม 

อวนมาก (โรคอวนระดับ3) 0 (0.0%) 3 (6.4%) 3 (5.3%) 

อวน (โรคอวนระดับ2) 1 (10.0%) 7 (14.9%) 8 (14.0%) 

ทวม (โรคอวนระดับ1) 4 (40.0%) 9 (19.1%) 13 (22.8%) 

ปกติ (สุขภาพดี) 4 (40.0%) 25 (53.2%) 29 (50.9%) 

น้ำหนักนอย (ผอม) 1 (10.0%) 3 (6.4%) 4 (7.0%) 

จากขอมูลคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ของบุคลากร พบวา บุคลากรของกองคลังสวนใหญอยูใน
เกณฑปกติ (สุขภาพดี) รวมจำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 50.9 ลำดับรองลงมาอยูในเกณฑอวน รวมจำนวน      
24 คน คิดเปนรอยละ 42.1 (ประกอบดวยอวนมาก 3 คน อวน 8 คน และทวม 13 คน) ซึ่งสอดคลองกับประเด็น   
ผลตรวจสุขภาพประจำปท่ีมีประเด็นปญหาที่พบมาก 3 ลำดับ ที่เกี่ยวกับคอลเลสเตอรอล, ระดับน้ำตาลในเลือด 
(FBS) และไขมันไมดี LDL ดังนั้นควรนำความรูดานโภชนาการและการออกกำลังกายมาใชในการดูแลสุขภาพตอไป 

3) ขอมูล... 
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3) ขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภคอาหาร 
1. ใน 1 วัน บุคลากรกินอาหารครบ 3 ม้ือ หรือไม 

 

 

บุคลากรสวนใหญกินอาหารครบ 3 ม้ือ จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 86 แตยังมี
กรณีท่ีตอบวา รับประทานอาหารไมครบ 3 ม้ือ จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 14 
พบวา มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารดังนี้ 

- ไมไดรับประทานม้ือเย็น 2 คนเปนประจำ คิดเปนรอยละ 25 

- ไมไดรับประทานม้ือเชา 3 คนเปนประจำ คิดเปนรอยละ 37.5  

- ไมไดรับประทานม้ือกลางวันและเย็น 2 คนเปนประจำ คิดเปนรอยละ 25  

- ไมไดรับประทานม้ือกลางวัน 1 คน เปนประจำ คิดเปนรอยละ 12.5 
 
 

 
 

 
2. ใน 1 วัน บุคลากรกินผักใบปรุงสุกแลว หรือ ผักใชผล/หัว/ราก เชน มะเขือเทศ แครอท ฟกทอง 

ขาวโพด กะหล่ำดอก ถ่ัวฝกยาว หอมหัวใหญ หรือผักใบเขียวสดไมผานการปรุงสุก ปริมาณ 4 ทัพพีข้ึนไป 
 

 
จากขอมูลสรุปไดดังนี้ 

ลำดับท่ี 1  กิน 1-3 วันตอสัปดาห   จำนวน 34 คน  คิดเปนรอยละ 59.6  

ลำดับท่ี 2  กินทุกวัน    จำนวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 17.5  

ลำดับท่ี 3  กิน 4-6 วันตอสัปดาห   จำนวน  9 คน   คิดเปนรอยละ 15.8 

ลำดับท่ี 4  ไมกินเลย    จำนวน  4 คน   คิดเปนรอยละ  7 

 

 

3. ใน 1 วัน... 
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3. ใน 1 วัน บุคลากรรับประทานผลไมรสไมหวาน ครบ 3 ม้ือตอวัน หรือไม (1 ม้ือ = 1 จานเล็ก) 

 
จากขอมูลสรุปไดดังนี้ 

ลำดับท่ี 1  กิน 1-3 วันตอสัปดาห   จำนวน 35 คน  คิดเปนรอยละ 61.4  

ลำดับท่ี 2  กินทุกวัน    จำนวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 19.3  

ลำดับท่ี 3  ไมกินเลย    จำนวน   6 คน  คิดเปนรอยละ 10.5 

ลำดับท่ี 4  กิน 4-6 วันตอสัปดาห   จำนวน   5 คน  คิดเปนรอยละ  8.8 

4. พฤติกรรมการเติมเครื่องปรุงรสเค็ม รสหวาน 

 

พฤติกรรมการเติมเครื่องปรุง ไมเติมเครื่องปรุงเลย เติมเครื่องปรุงบางครั้ง เติมเครื่องปรุงทุกครั้ง 

รสเค็ม 12 (21.1%) 38 (66.7%) 7 (12.3%) 

รสหวาน 19 (33.3%) 31 (54.4%) 7 (12.3%) 

5. บุคลากร... 
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5. บุคลากรดื่มเครื่องดื่มรสหวานหรือไม 

 
จากขอมูลสรุปไดดังนี้ 

ลำดับท่ี 1  ดื่ม 1-3 วันตอสัปดาห   จำนวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 52.6  

ลำดับท่ี 2  ดื่มทุกวัน    จำนวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 28.1  

ลำดับท่ี 3  ไมดื่มเลย    จำนวน   9 คน  คิดเปนรอยละ 15.8 

ลำดับท่ี 4  ดื่ม 4-6 วันตอสัปดาห   จำนวน   2 คน  คิดเปนรอยละ  3.5 

จากขอมูลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ดานการบริโภคอาหารของบุคลากรพบวา บุคลากรของกองคลังยังมีการบริโภค
อาหารไมครบ 3 ม้ือ จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 14 บุคลากรสวนใหญมีการเติมเครื่องปรุงรสเค็มบางครั้ง จำนวน 
38 คน คิดเปนรอยละ 66.7 และเติมเครื่องปรุงรสหวานบางครั้ง จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 54.4 และ        
ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน 1-3 วันตอสัปดาห จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 52.6 ซึ่งในการบริโภคเครื่องปรุงรสเค็ม  
รสหวานหรือเครื่องดื่มรสหวานเปนสาเหตุหนึ่งในการมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดและคอลเลสเตอรอลในเลือดสูง  
 
4) พฤติกรรมการปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 
ในชวง 30 วันท่ีผานมา บุคลากรใชอุปกรณปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจรอยางไร 

 
ประเด็น 

 

ใช 
ทุกครั้ง 

ใช 
บางครั้ง 

ไมเคย 
ใชเลย 

ไมไดขับ/ โดยสาร
รถยนต หรือ

รถจักรยานยนต 
การใชเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต 34 (59.6%) 6 (10.5%) 2 (3.5%) 15 (26.3%) 

การใชเข็มขัดนิรภัยขณะเปนผูโดยสารขางคนขับ 42 (73.7%) 8 (14.0%) 1 (1.8%) 6 (10.5%) 

การสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต 22 (38.6%) 6 (10.5%) 2 (3.5%) 27 (47.4%) 

การสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสาร รถจักรยานยนต 23 (40.4%) 9 (15.8%) 5 (8.8%) 20 (35.1%) 

 
จากขอมูล... 
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จากขอมูลสำรวจพฤติกรรมการปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรแสดงใหเห็นวา บุคลากรสวนใหญให
ความสำคัญกับความปลอดภัย มีใชอุปกรณปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจร 
  
5) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากร 
 

 

 

บคุลากรสวนใหญไมสูบบุหรี่ มีจำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 93 
เฉพาะผูท่ีตอบวา สูบบุหรี่  มีจำนวน 4 คน โดยความเห็นดังนี ้
 
คนท่ี 1 ใหขอมูลวา ปกติจะสูบบุหรี่ วันละ 5 มวน หลังตื่นนอนตอนเชา สูบมวนแรก 
ในชวง 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง หลังตื่นนอน และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการคิดอยากเลิก
สูบบุหรี่วา ไมเคยคิดจะเลิก 
คนท่ี 2  ใหขอมูลวา ปกติจะสูบบุหรี่ วันละ 5 มวน หลังตื่นนอนตอนเชา สูบมวนแรก 
หลัง 1 ชัว่โมงข้ึนไป หลังตื่นนอน และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการคิดอยากเลิกสูบบุหรี่วา 
คิดจะเลิกภายใน 12 เดือนขางหนา 
คนท่ี 3  ใหขอมูลวา ปกติจะสูบบุหรี่ วันละ 6 มวน หลังตื่นนอนตอนเชา สูบมวนแรก 
หลัง 1 ชัว่โมงข้ึนไป หลังตื่นนอน และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการคิดอยากเลิกสูบบุหรี่วา 
ไมเคยคิดจะเลิก 
คนท่ี 4  ใหขอมูลวา ปกติจะสูบบุหรี่ วันละ 20 มวน หลังตื่นนอนตอนเชา สูบมวนแรก 
ในชวง 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง หลังตื่นนอน และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการคิดอยาก    
เลิกสูบบุหรี่วา คิดจะเลิกภายใน 30 วัน 

 
6) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พฤติกรรมการดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ไมเคย 
ดื่มเลย 

สัปดาห 
ละครั้ง 

เดือนละครั้ง 
ทุกวัน หรือ 
เกือบทุกวัน 

1. ทานดื่มเบียรเกิน 4 กระปอง หรือ 2 ขวดใหญข้ึนไป หรือไม 44 (77.2%) 5 (8.8%) 8 (14.0%) - 

2.ทานดื่มสุรา เกิน ½ แบนข้ึนไป หรือไม 50 (87.7%) 2 (3.5%) 5 (8.8%) - 

จากขอมูลจะเห็นไดวา บุคลากรสวนใหญไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเลย 
 

7) แบบประเมิน... 
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7) การประเมินความเครียด (ST-5) 
แบบประเมินความเครียด แทบไมมี เปนบางครั้ง บอยครั้ง เปนประจำ 

มีปญหาการนอน นอนไมหลับหรือนอนมาก 14 (24.6%) 33 (57.9%) 10 (17.5%) - 

มีสมาธินอยลง 10 (17.5%) 36 (63.2%) 11 (19.3%) - 

หงุดหงิด / กระวนกระวาย / วาวุนใจ 10 (17.5%) 40 (70.2%) 7 (12.3%) - 

รูสึกเบื่อ เซ็ง 9 (15.8%) 40 (70.2%) 7 (12.3%) 1 (1.8%) 

ไมอยากพบปะผูคน 21 (36.8%) 29 (50.9%) 7 (12.3%) - 

จากขอมูลจะเห็นไดวา บุคลากรสวนใหญมีอาการทางความเครียดเปนบางครั้ง จึงควรใหความรูและสนับสนุนจัด
กิจกรรมคลายความเครียดใหกับบุคลากรตอไป 
 

8) แบบคัดกรองโรคซึมเศรา (2Q) 
คัดกรองโรคซึมเศรา (2Q) มี ไมมี 

1. ใน 2 สัปดาหท่ีผานมา รวมวันนี้ทานรูสึก หดหู เศรา หรือทอแทสิ้นหวังหรือไม  9 (15.8%) 48 (84.2%) 
2. ใน 2 สัปดาหท่ีผานมา รวมวันนี้ทานรูสึก เบื่อ ทำอะไรก็ไมเพลิดเพลิน หรือไม 17 (29.8%) 40 (70.2%) 

  3. ใน 2 สัปดาหท่ีผานมารวมถึงวันนี้ ทานมีอาการตอไปนี้หรือไม บอยแคไหน 

แบบคัดกรองโรคซึมเศรา (9Q) ไมมเีลย 
เปนบางวัน

1-7วัน 
เปนบอย 
>7วัน 

เปนทุกวัน 

เบ่ือ ไมสนใจอยากทำอะไร 41 (71.9%) 14 (24.6%) 1(1.8%) 1(1.8%) 
ไมสบายใจ ซึมเศรา ทอแท 11 (19.3%) 11 (19.3%) 1(1.8%) 1(1.8%) 
หลับยากหรือหลับๆตื่นๆหรือหลับมากไป 41 (71.9%) 12 (21.1%) 3 (5.3%) 1(1.8%) 
เหน่ือยงายหรือไมคอยมีแรง 43 (75.4%) 11 (19.3%) 1(1.8%) 2 (3.5%) 
เบ่ืออาหารหรือกินมากเกินไป 43 (75.4%) 12 (21.1%) 1(1.8%) 1(1.8%) 
รูสึกไมดีกับตัวเอง คิดวาตัวเองลมเหลวหรือ ครอบครัวผิดหวัง 47 (82.5%) 9 (15.8%) - 1(1.8%) 
สมาธิไมดีเวลาทำอะไร เชน ดโูทรทัศน ฟง วิทยุ  
หรือทำงานท่ีตองใชความตั้งใจ 

47 (82.5%) 9 (15.8%) - 1(1.8%) 

พูดชาทำอะไรชาลงจนคนอ่ืนสังเกตเห็นได 
หรือกระสับกระสายไมสามารถอยูน่ิงได เหมือนท่ีเคยเปน 

49 (86.0%) 6 (10.5%) 1(1.8%) 1(1.8%) 

คิดทำรายตนเอง หรือคิดวาถาตายไปคงจะด ี 55 (96.5%) 2 (3.5%) - - 
 

จากขอมูลจะเห็นไดวา บุคลากรสวนใหญไมมีปญหาอาการโรคซึมเศรา แตสำหรับผูที ่รู สึกเบื่อ ทำอะไรก็ไม
เพลิดเพลิน มีจำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 29.8 จึงควรใหความรูและสนับสนุนจัดกิจกรรมคลายความเครียด
ใหกับบุคลากร ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหเกิดโรคซึมเศราได 
 
 

9) สอบถาม... 
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9) สอบถามกิจกรรมทางกาย 
1. บุคลากรมีกิจกรรมทางกาย หรือเคลื่อนไหวรางกายจนรูสึกเหนื่อยกวา
ปกติ ท้ังในการทำงาน การเดินทาง หรือ นันทนาการ (ออกกำลังกาย) 
หรือไม 

2. บุคลากรนั่ง หรือเอนกายเฉยๆ ติดตอกัน
นานเกิน 2 ชั่วโมง หรือไม อยางไร 

  

 

 

จากขอมูลสรุปไดดังนี้ 

9.1 การมีกิจกรรมทางกาย หรือเคลื่อนไหวรางกายจนรูสึกเหนื่อยกวาปกติ ท้ังในการทำงาน การเดินทาง 

หรือ นันทนาการ (ออกกำลังกาย) 

     ลำดับท่ี 1  มีกิจกรรมทางกายจนรูสึกเหนื่อยกวาปกตินอยกวาสัปดาหละ 150 นาที หรือนอยกวา           

                   30 นาทีตอวัน 5 วันตอสัปดาห  จำนวน 25 คน  คิดเปนรอยละ 44.6  

     ลำดับท่ี 2  ไมมีเลย จำนวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 39.3  

     ลำดับท่ี 3  มีกิจกรรมทางกายจนรูสึกเหนื่อยกวาปกติมากกวาสัปดาหละ 150 นาที หรือนอยกวา           

                   30 นาทีตอวัน 5 วันตอสัปดาห  จำนวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 16.1  

9.2 การนั่ง หรือเอนกายเฉยๆ ติดตอกันนานเกิน 2 ชั่วโมง 

     ลำดับท่ี 1  ไมนั่งหรือเอนกายเฉยๆ นานเกิน 2 ชั่วโมง จำนวน 23 คน  คิดเปนรอยละ 40.4 

     ลำดับท่ี 2  นั่งหรือเอนกายเฉยๆ นานเกิน 2 ชั่วโมง บางวัน จำนวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 31.6  

     ลำดับท่ี 3  นั่งหรือเอนกายเฉยๆ นานเกิน 2 ชั่วโมง ทุกวัน จำนวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 28.1  

ซึ่งจากขอมูลดังกลาว บุคลากรสวนใหญมีการทำกิจกรรมทางกายจนรูสึกเหนื่อยกวาปกตินอยกวาสัปดาหละ     

150 นาที หรือนอยกวา 30 นาทีตอวัน 5 วันตอสัปดาห และไมนั่งหรือเอนกายเฉยๆ นานเกิน 2 ชั่วโมง แสดงให

เห็นวา บุคลากรใหความสำคัญในการทำกิจกรรมทางกายและควรมีการสนับสนุนจัดกิจกรรมทางกายใหกับ

บุคลากร เพ่ือรักษาสุขภาพใหแข็งแรง 

10) พฤติกรรม... 
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10) พฤติกรรมการนอนหลับ 
1. บุคลากรนอนถึง 7 ชั่วโมงหรือไม อยางไร 2. บุคลากรรูสึกสดชื่นหลังตื่นนอน 

 

 
จากขอมูลสรุปไดดังนี้ 

10.1 การนอนถึง 7 ชั่วโมงหรือไม     

       ลำดับท่ี 1  นอนถึง 7 ชั่วโมงบางวัน   จำนวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 42.1 

       ลำดับท่ี 2  นอนไมถึง 7 ชั่วโมงทุกวัน จำนวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 35.1  

       ลำดับท่ี 3  นอนถึง 7 ชั่วโมงทุกวัน    จำนวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 22.8 

10.2 ความรูสึกสดชื่นหลังตื่นนอน 

       ลำดับท่ี 1  1 ถึง 4 วันตอสัปดาห จำนวน 29 คน  คิดเปนรอยละ 50.9 

       ลำดับท่ี 2  ทุกวัน          จำนวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 17.5  

       ลำดับท่ี 3  ไมเคย    จำนวน   9 คน  คิดเปนรอยละ 15.8  

       และลำดับท่ี 3  5 ถึง 6 วันตอสัปดาห จำนวน   9 คน  คิดเปนรอยละ 15.8  
ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา บุคลากรสวนใหญมีการนอนหลับพักผอนและสดชื่นหลังตื่นนอน 
11) พฤติกรรมการแปรงฟน  
พฤติกรรมการแปรงฟน ไมแปรงฟนกอนนอนเลย แปรงฟนกอนนอนบางวัน แปรงฟนกอนนอนทุกวัน 

จำนวน (คน) 2 5 50 
รอยละ (%) 3.5% 8.8% 87.7% 
 

ระยะเวลา 
ในการแปรงฟนแตละครั้ง 

เวลาในการแปรงฟน 
นอยกวา 2 นาที 

เวลาในการแปรงฟน 
2 – 3 นาที 

เวลาในการแปรงฟน 
3 นาทีข้ึนไป 

จำนวน (คน) 8 37 10 
รอยละ (%) 14.5% 67.3% 18.2% 
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ในปท่ีผานมา ทานไปรับบริการทันตกรรมหรือไม 

 

 
 

จากผลสำรวจพบวามีผูไปรับบริการทันตกรรม จำนวน 30 คน ไดไปรับ
บริการทันตกรรม คิดเปนรอยละ 52.6 มีรายละเอียดดังนี้ 
• ขูดหินปูน, เปลี่ยนยางดัดฟน จำนวน 1 ราย 
• ขูดหินปูน, ผาฟนคุด จำนวน 1 ราย 
• ขูดหินปูน, ใสรากฟนเทียม จำนวน 1 ราย 
• จัดฟน จำนวน 1 ราย 
• ตรวจสุขภาพฟนระหวางคลอด จำนวน 1 ราย 
• อุดฟน จำนวน 1 ราย 
• อุดฟน, ขูดหินปูน, ผาฟนคุด จำนวน 1 ราย 
• อุดฟน, ขูดหินปูน, ถอนฟน จำนวน 3 ราย 
• อุดฟน, ขูดหินปูน จำนวน 7 ราย 
• ขูดหินปูน จำนวน 13 คน 

ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา บุคลากรใหความสนใจเขารับบริการทันตกรรม จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 
52.6 แตยังมีบุคลากรท่ีไมไดไปรับบริการ จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 47.4 ทำใหควรมีการใหความรูแก
บุคลากรตอไป 
 

การวิเคราะหภาวะสุขภาพของบุคลากรกองคลังและความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห  
  จากการประเมินผลภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกองคลัง จะเห็นไดวา  

- เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

- เปนขาราชการมากกวาพนักงานราชการ 

- บุคลากรมีรายจายแตละเดือนนอยกวารายได จำนวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 31.6 และลำดับรองลงมา         

มีรายจายเกินกวารายไดเล็กนอย จำนวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 29.8 

- เงินเก็บออมของบุคลากรในแตละเดือน พบวา มี/เก็บออมเพียงเล็กนอย จำนวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 

38.6 ลำดับรองลงมา ไมมี/มีนอยที่สุด จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 36.8 ซึ่งทั้ง 2 ลำดับ จำนวน

ใกลเคียงกัน แตมีความหมายขัดแยงกันมาก ประกอบกับการผอนชำระหนี้สินตางๆ ของบุคลากรใน

ปจจุบันสวนใหญคิดวา เปนภาระปานกลาง ทำใหทราบวา บุคลากรกองคลังบางสวนควรมีความรูดาน 

การบริหารจัดการหนี้ และความพอเพียง 

- ผลตรวจสุขภาพประจำปของบุคลากรพบวา บุคลากรของกองคลังสวนใหญมีผลการตรวจสุขภาพอยูใน

เกณฑปกติ และมีประเด็นปญหาที่พบมาก 3 ลำดับ ที่เกี่ยวกับคอลเลสเตอรอล จำนวน 12 คน คิดเปน

รอยละ 44.4 , ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 14.8 และไขมันไมดี LDL 

จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 14.8 และในการหามีคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ของ

บุคลากรกองคลัง อยูในเกณฑปกติ (สุขภาพดี) รวมจำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 50.9 

ลำดับ...  
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ลำดับรองลงมาอยูในเกณฑอวน รวมจำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 42.1 (ประกอบดวยอวนมาก 3 คน 
อวน 8 คน และทวม 13 คน) ซึ ่งสอดคลองกับประเด็นผลตรวจสุขภาพประจำปที ่มีประเด็นปญหา         
ที่พบมาก 3 ลำดับที่เกี่ยวกับคอลเลสเตอรอล, ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) และไขมันไมดี LDL ดังนั้น  
ควรไดร ับความรูการตรวจสุขภาพที ่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน ดานโภชนาการ และ         
การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ มาใชในการดูแลสุขภาพ 

- พฤติกรรมสุขภาพดานการบริโภคอาหารของบุคลากรพบวา สวนใหญบริโภคครบ 3 มื้อ , มีการเติม
เครื่องปรุงรสเค็มบางครั้ง และเติมเครื่องปรุงรสหวานบางครั้ง และดื่มเครื่องดื่มรสหวาน 1-3 วันตอ
สัปดาห ซึ่งในการบริโภคเครื่องปรุงรสเค็มรสหวานหรือเครื่องดื่มรสหวานเปนสาเหตุหนึ่งในการมีภาวะ
ระดับน้ำตาลในเลือดและคอลเลสเตอรอลในเลือดสูง 

- บุคลากรสวนใหญใหความสำคัญกับความปลอดภัย มีใชอุปกรณปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจร 

- บุคลากรสวนใหญไมสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 93 

- บุคลากรสวนใหญไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเลย คิดเปนรอยละ 87.7 

- บุคลากรมีอาการทางความเครียดเปนบางครั ้ง จึงควรใหความรู และสนับสนุนจัดกิจกรรมคลาย
ความเครียดใหกับบุคลากร 

- บุคลากรสวนใหญไมมีปญหาอาการโรคซึมเศรา แตสำหรับผูที่รูสึกเบื่อ ทำอะไรก็ไมเพลิดเพลิน มีจำนวน 
17 คน คิดเปนรอยละ 29.8 จึงควรใหความรูและสนับสนุนจัดกิจกรรมคลายความเครียดใหกับบุคลากร 
ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหเกิดโรคซึมเศราได 

- บุคลากรสวนใหญมีการทำกิจกรรมทางกายจนรูสึกเหนื่อยกวาปกตินอยกวาสัปดาหละ 150 นาที หรือ
นอยกวา 30 นาทีตอวัน 5 วันตอสัปดาห และไมนั่งหรือเอนกายเฉยๆ นานเกิน 2 ชั่วโมง แสดงใหเห็นวา 
บุคลากรใหความสำคัญในการทำกิจกรรมทางกายและควรมีการสนับสนุนจัดกิจกรรมทางกายใหกับ
บุคลากร เพ่ือรักษาสุขภาพใหแข็งแรง 

- บุคลากรใหความสนใจเขารับบริการทันตกรรม จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 52.6 แตยังมีบุคลากรท่ี
ไมไดไปรับบริการ จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 47.4 ทำใหควรมีการใหความรูดานการดูแลสุขภาพ  
ชองปาก 
 
ดังนั้น จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยูนาทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต โดยใชประเด็นความรู ไดแก  

1. การตรวจสุขภาพท่ีจำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน  
2. คูมือธงโภชนาการ  
3. การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  
4. ความรูดานการดูแลสุขภาพชองปาก 

เพ่ือใหบุคลากรมีสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมและความสมดุลในชีวิตการทำงานตอไป 

ท่ีมา... 
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ท่ีมาของประเด็นความรู มีดังนี้ 

1.การตรวจสุขภาพท่ีจำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน 
http://www.imrta.dms.moph.go.th/imrta/images/ebook20170112.pdf 

2.คูมือธงโภชนาการ 
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/web-

upload/6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/202102/m_news/9419/201525/file_download/88c62d36100

8296e55e06cf5f961391c.pdf 

3.การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=754 

4.ความรูดานการดูแลสุขภาพชองปาก 

https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/hp-ebook_04/ 
 
 
 

 

http://www.imrta.dms.moph.go.th/imrta/images/ebook20170112.pdf
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/web-upload/6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/202102/m_news/9419/201525/file_download/88c62d361008296e55e06cf5f961391c.pdf
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/web-upload/6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/202102/m_news/9419/201525/file_download/88c62d361008296e55e06cf5f961391c.pdf
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/web-upload/6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/202102/m_news/9419/201525/file_download/88c62d361008296e55e06cf5f961391c.pdf
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/web-upload/6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/202102/m_news/9419/201525/file_download/88c62d361008296e55e06cf5f961391c.pdf
http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=754
http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=754
https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/hp-ebook_04/


การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการเพ่ือขับเคล่ือนการดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน 
 

1. การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (เจาหนาท่ีกองคลัง) 

กองคลงัไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสราง

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานในปงบประมาณ 2564 และความตองการไดรับความรูดานการสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 

การดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) ป 2564 

และความตองการความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 
***************************** 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
สวนท่ี 2... 
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจจากการดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ป 2564 

 
 1. สถานที่

ทำงานของกอง
คลังสะอาดและ
เปนระเบียบ  
เรียบรอย 

2. บริเวณโตะทำงาน
มีแสงสวางเพียงพอ 

3. การจัดเก็บ
เอกสารมีความ

เปนระบบ/
ระเบียบ 
เรียบรอย 

4. มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช

สำนักงาน วัสดุ 
อุปกรณ เพยีงพอ 
อยูในสภาพที่ดี 
พรอมใชงาน 

เหมาะสมกับการ
ทำงานและ

ทันสมัย 
 

5. การตรวจ
สุขภาพประจำป
ของบุคลากร มี

ประโยชน 

6. สถานที่จัด
กิจกรรมออก

กำลังกาย 
กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในกอง
คลัง และกรม
อนามัยมีความ

เหมาะสม 

7. โดยภาพรวม
ทานมีความพึง
พอใจกับการ
ดำเนินงาน

สถานที่ทำงาน
นาอยู นาทำงาน

เพียงใด 

ขอเสนอแนะ 
1) ควรมีโตะและเกาอ้ีไวใหเจาหนาออกไปนั่งผอนคลายทำการงานดานนอกหรือรับอากาศภายนอกบาง    

ทุกวันนี้ถาออกไปดานนอกหองทำงานก็ยืนกันอยางเดียว 
2) เกณฑการใหคะแนน HWP บางขอก็ขัดกับการใชชีวิตในความเปนจริง ควรเสนอกรมเพ่ือปรับเกณฑให

เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
สวนท่ี 3 ความตองการไดรับความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 
ทานมีความตองการไดรับความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมดานใดมากท่ีสุด               
(กรุณาเรียงลำดับตามความตองการมากท่ีสุด 5 ลำดับ) 

 

 

1. 
การออกกำลังกาย 

2.  
โภชนาการ 

3.  
สุขภาพจิต 

4.  
สุขภาพชองปาก 

5.  
การจดัการความ
ปลอดภัยและ

อนามยัส่ิงแวดลอม
ในสถานที่ทำงาน 

6.  
ประโยชนของการ
รับประทานวิตามิน

เสริมธาตุเหล็ก
และโฟลิก 

7.  
สมดุลของชีวิตและ

การทำงาน 

จากการ... 



-3- 
 
จากการวิเคราะหขอมูลของการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน 

เสริมสรางคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงานในปงบประมาณ 2564 จะเห็นไดวา มีผู ทำแบบสำรวจ       
ความพึงพอใจ จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 86.15 ของจำนวนบุคลากรท้ังหมด  

- เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
- มีชวงอายุมากกวา 45 ปข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.4 

 
สรุปผลความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1. สถานท่ีทำงานของกองคลังสะอาดและเปนระเบียบ เรียบรอย มาก 
2. บริเวณโตะทำงานมีแสงสวางเพียงพอ มาก 

3. การจัดเก็บเอกสารมีความเปนระบบ/ระเบียบ เรียบรอย มาก 

4. มีเครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน วัสดุ อุปกรณ เพียงพอ อยูในสภาพท่ีดี  
พรอมใชงาน เหมาะสมกับการทำงานและทันสมัย 

มาก 

5. การตรวจสุขภาพประจำปของบุคลากร มีประโยชน มาก 

6. สถานท่ีจัดกิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในกองคลัง  
และกรมอนามัยมีความเหมาะสม 

มาก 

7. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจกับการดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู  
นาทำงานเพียงใด 

มาก 

 
มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ควรมีโตะและเกาอ้ีไวใหเจาหนาออกไปนั่งผอนคลายทำการงานดานนอกหรือรับอากาศภายนอกบาง
ทุกวันนี้ถาออกไปดานนอกหองทำงานก็ยืนกันอยางเดียว 

2) เกณฑการใหคะแนน HWP บางขอก็ขัดกับการใชชีวิตในความเปนจริง ควรเสนอกรมเพ่ือปรับเกณฑ 
ใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

จะเห็นไดวา บุคลากรมีความพึงพอใจมากกับการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยูนาทำงานที่ผานมา                
จากขอเสนอแนะในเรื่องการจัดโตะและเกาอี้พักผอนใหกับเจาหนาที่ดานนอกกองคลัง เปนเรื่องตามนโยบายและ
เกณฑการใหคะแนน HWP ของกรมกำหนด กองคลังไมสามารถจัดสถานที่ตามความตองการของบุคลากรได      
แตจะนำขอมูลไปเสนอคณะกรรมการประเมินสถานท่ีทำงานนาอยูนาทำงานในระดับกรมตอไป 

 

 สำหรับในสวนของความตองการไดรับความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม บุคลากร
ความตองการ 5 ลำดับมีดังนี้ 
 ลำดับท่ี 1 การออกกำลังกาย 
 ลำดับท่ี 2 โภชนาการ 
 ลำดับท่ี 3 สุขภาพจิต 
 ลำดับท่ี 4 การจัดการความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทำงาน 
 ลำดับท่ี 5 สมดุลของชีวิตและการทำงาน 
ซ่ึงกองคลังจะนำมาใชเปนขอมูลในการใหความรูกับบุคลากรตอไป 

2.การวิเคราะห... 
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2. การวิเคราะหผูรับบริการ (ผูมาติดตอราชการ) 

กองคลงัไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสราง

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานในปงบประมาณ 2564 จากผูรับบริการของกองคลัง (ผูมาติดตอราชการ) 

สรุปรายละเอียดดังนี้ 

เริ่มดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ตั้งแตวันท่ี 19 – 23 พฤศจิกายน 2564  
มีผูทำแบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 31 คน เปนเพศชาย 12 คน  เพศหญิง 19 คน  
อายุ 20-30 ป จำนวน 7 คน , อายุ 31-45 ป จำนวน 15 คน และอายุมากกวา 45 ปข้ึนไป จำนวน 9 คน 
 

หัวขอ                     จำนวนผูเลือกระดับความพึงพอใจ สรุปผล 
ความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง ไมพึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

  อยางยิ่ง 
1. สถานท่ีรับบริการของกองคลัง
สะอาดและเปนระเบียบ เรียบรอย 

13 15 3 - - มาก  

2. บริเวณท่ีรับบริการมีแสงสวาง
เพียงพอ 

16 13 2 - - มากท่ีสุด  

3. ปายสื่อสารขอมูลมีความชัดเจน 15 13 2 - - มากท่ีสุด 

4. บริเวณท่ีรับบริการมีเจลลางมือ
สเปรยแอลกอฮอลเพียงพอ 

19 7 5 - - มากท่ีสุด 

5. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ
เต็มใจใหบริการ 

26 4 1 - - มากท่ีสุด 

6. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจ 
ในการเขารับบริการเพียงใด 

21 10  - - มากท่ีสุด 

 
โดยไมมีผูใหขอเสนอแนะ 

 

จากการวิเคราะหขอมูลของการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานของ
ผูรับบริการที่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา การพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู 
นาทำงานฯ เปนเครื่องมือหนึ่งในการสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการเปนอยางมาก ซ่ึงกองคลังเห็นถึงความสำคัญ 
และถือวาเปนสวนหนึ่งในการใหบริการ โดยจะนำความรูจากเกณฑประเมิน 5 ส และเกณฑการประเมินสถานท่ี
ทำงาน นาอยู  นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีว ิตและความสุขของคนทำงาน ประจำปงบประมาณ 2565           
มาดำเนินการพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน 
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มาตรการและประเด็นความรูใหแกบุคลากรในหนวยงานที่สอดคลองกับการวิเคราะหและกลยุทธ PIRAB 
 

จากขอมูลในการวิเคราะหสถานการณการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผลการวิเคราะหภาวะสุขภาพของบุคลากรในกองคลัง และการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู        
นาทำงานของผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ มาประกอบการวางแผน เพื่อกำหนดมาตรการและประเด็นความรูใหแกบุคลากรกองคลัง โดยการวิเคราะห
ดวยกลยุทธ PIRAB เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

  
มาตรการ กลวิธีการดำเนินงาน หลักการและ

เหตุผลการกำหนด
มาตรการ 

รายการประเด็น
ความรูท่ีใหแก

บุคลากร 

หลักการและเหตุผล
การกำหนดประเด็น

ความรู 

กิจกรรม 

1. การขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสถานท่ีทำงาน
นาอยู นาทำงาน 
 

 P : Partner สรางการมี 
     สวนรวม 
 ขอเสนอเชิงนโยบาย 

 

- ประกาศนโยบายสถานท่ี
ทำงานนาอยู นาทำงาน       
มีชีวิตชีวา เสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทำงานและประกาศ
วัฒนธรรมองคกร 
- แตงต้ังคณะทำงานพัฒนา
สถานท่ีทำงานนาอยูฯ 
- รวบรวมและวิเคราะห
สถานการณการดำเนินงาน
ในป2564 ผลการวิเคราะห
ภาวะสุขภาพของบุคลากร 
- วิเคราะหผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย  
- ประชุมคณะทำงานพัฒนา
สถานท่ีทำงาน นาอยู     
นาทำงาน  มีชีวิตชีวา และ
เสริมสราง คุณภาพชีวิต 
เพ่ือวางแผนการพัฒนา
องคกร 
 

องคกรใหความสำคัญใน
การพัฒนาสถานท่ี
ทำงานนาอยู นาทำงาน 
มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต        
ไดประกาศเปนนโยบาย
และวัฒนธรรมองคกร 
และแตงต้ังคณะทำงาน
พัฒนาสถานท่ีทำงานนา
อยู นาทำงาน มีชีวิตชีวา 
และเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต  โดยมีตัวแทน    
ทุกกลุมงาน เพ่ือสราง
การมี สวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาสถานท่ี
ทำงานฯ และพัฒนาคน
ในองคกรใหมีสุขภาพท่ีดี
และคุณภาพชีวิตท่ีดี  

เกณฑประเมิน 5 ส 
และเกณฑการประเมิน
สถานท่ีทำงาน นาอยู 
นาทำงาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน 
ประจำปงบประมาณ 
2565 

กรมใหความสำคัญในการ
พัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู 
นาทำงาน  มีชีวิตชีวา และ
เสริมสราง คุณภาพชีวิต โดย
กำหนดใหหนวยงาน
ดำเนินงานพัฒนาหนวยงาน
รับการประเมินฯ จากเกณฑ
ประเมิน 5 ส และเกณฑการ
ประเมินสถานท่ีทำงานนาอยู 
นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน ประจำป
งบประมาณ 2565 ท่ีมี    
เปาหมายถึงระดับดีเยี่ยม 

1. ประกาศนโยบายสถานท่ีทำงานนาอยู     
นาทำงาน มีชีวิตชีวา เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทำงานและ
ประกาศวัฒนธรรมองคกร 
2. รวบรวมและวิเคราะหสถานการณการ
ดำเนินงานในป2564 ผลการวิเคราะห
ภาวะสุขภาพของบุคลากร 
3. วิเคราะหผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
และจัดทำทำเนียบผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย 
4. แตงต้ังคณะทำงานพัฒนาสถานท่ี
ทำงาน นาอยู นาทำงาน  มีชีวิตชีวา และ
เสริมสราง คุณภาพชีวิต และจัดประชุมฯ
เพ่ือวางแผนการพัฒนาองคกร 
 



 

 

มาตรการ กลวิธีการดำเนินงาน หลักการและเหตุผลการ
กำหนดมาตรการ 

รายการประเด็นความรูท่ี
ใหแกบุคลากร 

หลักการและเหตุผลการ
กำหนดประเด็นความรู 

กิจกรรม 

2. สงเสริมใหบุคลากรมีกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดลอมและสมดุลในชีวิตการ
ทำงาน 

 
I : Investment ประสานแหลง    
    เงินทุนเพ่ือพัฒนา 
A : Advocacy การชี้นำ ส่ือสาร 
   การสนับสนุน  

- สอบถามความตองการไดรับ
ความรูดานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดลอม 
- วิเคราะหแบบสอบถามและ
การประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากร 
- จัดทำกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพอนามัยส่ิงแวดลอม
และสมดุลในชีวิตการทำงาน 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพของ
บุคลากร ซ่ึงไดมีนโยบายให
สงเสริมสุขภาพและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของบุคลากร   
ดวยสนับสนุนใหบุคลากร    
เขารวมกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในหนวยงานและ 
กรมอนามัย 

-การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
-คูมือธงโภชนาการ 
-ความรูดานการดูแลสุขภาพ  
ชองปาก 
 
 
 

จากผลสำรวจดัชนีมวลกาย (BMI) 
ของบุคลากรกองคลัง พบวา 
บุคลากรสวนใหญอยูในเกณฑ
ปกติ (สุขภาพดี) จำนวน 42 คน 
คิดเปนรอยละ 64.61 แตยังควร 
มีการสนับสนุนใหความรูสงเสริม
สุขภาพ เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพ   
ท่ีดีตอไป 

1. จัดกิจกรรมออก
กำลังกาย 

2. จัดกิจกรรมให
ความรูดานสงเสริม
สุขภาพอนามัย
ส่ิงแวดลอมและ 
ความสมดุลในชีวิต 
การทำงาน  
3. จัดกิจกรรม
นันทนาการ 

3. เฝาระวังภาวะสุขภาพบุคลากร 
 
R : Regulation การกำกับ ควบคุม 

 

 - ประสานงานใหบุคลากร
ไดรับการตรวจสุขภาพ  
- จัดกิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายใหกับ
บุคลากร 

เพ่ือสงเสริมใหมีการดูแล 
ปองกัน และเฝาระวังสุขภาพ
ท่ีเปนส่ิงสำคัญท่ีทุกคนควรให
ความสำคัญ เพราะยิ่งอายุ
เพ่ิมขึ้นการเจ็บปวย และ
รางกายเส่ือมมากขึ้น ทำให
เกิดปญหาดานสุขภาพสงผล
ตอการทำงานได ดังน้ันจึงควร
มีการควบคุม เฝาระวังดาน
สุขภาพของบุคลากร 

การตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสม
และจำเปนสำหรับประชาชน 

การตรวจวัดสุขภาพของบุคลากร
มีหลายวิธีในการตรวจสุขภาพ  
ซ่ึงจะมีประโยชนใหสามารถรับรู
สุขภาพของตนเองและปองกัน 
ดูแลสุขภาพตอไป 

1. การตรวจสุขภาพ
ประจำป 
2. การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย            
3. การวัดดัชนีมวลกาย 
(BMI) 
  

4. สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานท่ีทำงาน
ส่ิงแวดลอมและความสมดุลใน  
ชีวิตการทำงาน 
 
B : Building capacity การพัฒนา  
    ศักยภาพ,กำลังสราง,การทำงาน  
    รวมกัน 

- ใหความรูเกี่ยวกับ        
แนวทางการพัฒนาสถานท่ี
ทำงาน ตามเกณฑประเมิน   
5 ส เกณฑการประเมิน
สถานท่ีทำงาน นาอยูฯ 
 - จัดกิจกรรมพัฒนา
ส่ิงแวดลอมใหนาอยูฯ 
- รับการตรวจประเมิน
หนวยงานและพัฒนา
หนวยงานตอไป 

เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานท่ีทำงานนา
อยูนาทำงาน  

เกณฑประเมิน 5 ส และเกณฑ
การประเมินสถานท่ีทำงาน    
นาอยู นาทำงาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน ประจำปงบประมาณ 
2565 

กรมใหความสำคัญในการพัฒนา
สถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน  
มีชีวิตชีวา และเสริมสราง 
คุณภาพชีวิต โดยกำหนดให
หนวยงานดำเนินงานพัฒนา
หนวยงานรับการประเมินฯ    
จากเกณฑประเมิน 5 ส และ
เกณฑการประเมินสถานท่ีทำงาน
นาอยูฯ  ท่ีมีเปาหมายถึงระดับ      
ดีเยี่ยม 

1. จัดกิจกรรมพัฒนา
ส่ิงแวดลอมใหนาอยู       
นาทำงาน เอื้อตอการมี
สุขภาพดี 
2. เขารับการตรวจ
ประเมินสถานท่ีทำงาน
นาอยู 



 1.1 ประกาศนโยบายสถานที่ท างานนา่อยู่ นา่
ท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
และวัฒนธรรมองค์กรและส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
และแต่งต้ังคณะท างานพฒันาสถานที่ท างานนา่อยู่ฯ

บคุลากรรับทราบนโยบาย 
สถานที่ท างานนา่อยู่ นา่ท างานฯ
 และวัฒนธรรมองค์กร และ
ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานพฒันา
สถานที่ท างานนา่อยู่ฯ

  10-30 พ.ย.64  -ประกาศนโยบายสถานที่
ท างานนา่อยู่ฯ และประกาศ
วัฒนธรรมองค์กรส่ือสารใหบ้คุลากร
กองคลังทราบ โดยการท าหนงัสือแจ้ง
เวียนและติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ

กลุ่มอ านวยการ

 1.2 รวบรวมและวิเคราะหส์ถานการณ์การ
ด าเนนิงานในปี2564 ผลการวิเคราะหภ์าวะสุขภาพ
ของบคุลากรและความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์

วิเคราะหข์้อมลูของบคุลากรเพื่อ
การขับเคล่ือนตัวชี้วัด

 10 -30 พ.ย.64 รายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์การด าเนนิงานในปี2564
 และผลการวิเคราะหภ์าวะสุขภาพ
ของบคุลากร

กลุ่มอ านวยการ

 1.3 วิเคราะหผ์ลการส ารวจความพงึพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคล่ือน
ตัวชี้วัดการด าเนนิงานสถานที่ท างานนา่อยู่นา่ท างาน
 และท าท าเนยีบผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

วิเคราะหผ์ลการส ารวจความ
พงึพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และจัดท า
ท าเนยีบผู้รับบริการ
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

 10-30 พ.ย.64 รายงานการวิเคราะหค์วาม
พงึพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และท าเนยีบ
ผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย

กลุ่มอ านวยการ

 1.4 ประชุมจัดท าแผนปฏบิติัการพฒันาสถานที่
ท างานนา่อยู่นา่ท างานมชีีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต มาตรการและประเด็นความรู้ และ
มาตรฐานการปฏบิติังาน (SOP) ของตัวชี้วัดและ
เสนอผู้อ านวยการเพื่อขออนมุติัแผนปฎบิติัการฯ 
และมาตรการฯ

ตัวแทนคณะท างานฯ  ทั้ง 3 ทมี 
มส่ีวนร่วมในการท าแผนปฏบิติั
การพฒันาสถานที่ท างานฯ และ
มาตรการและประเด็นความรู้

   20-30 พ.ย.64 แผนปฏบิติัการพฒันา
สถานที่ท างานนา่อยู่นา่
ท างานมชีีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
มาตรการและประเด็นความรู้

กลุ่มอ านวยการ

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิารพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน มชีวีิตชวีา และเสริมสร้างคุณภาพชวีิต ประจ าปีงบประมาณ 2565

มาตรการ ประเด็นความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผลการด าเนินการ

1.การขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
สถานที่ท างานนา่อยู่ 
นา่ท างาน

เกณฑ์ประเมนิ 5 ส 
และเกณฑ์การประเมนิ
สถานที่ท างาน นา่อยู่ นา่
ท างาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน



ผู้รบัผิดชอบมาตรการ ประเด็นความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผลการด าเนินการ

1.5 จัดท าแผนด าเนนิการและจัดกจิกรรมพฒันา
ส่ิงแวดล้อมในสถานที่ท างานนา่อยู่นา่ท างาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
ตามเกณฑ์ประเมนิ ฯ

บคุลากรทกุคน
มส่ีวนร่วมในการพฒันาสถานที่
ท างานฯ

พ.ย.64 - ก.ย.65  -แผนด าเนนิการ
 -ภาพกจิกรรมพฒันาส่ิงแวดล้อม ใน
สถานที่ท างานฯ 
(Big Cleaning) ปลีะ 2 คร้ัง

บคุลากรกองคลัง

1.6 ประชุมหนว่ยงานเพื่อก ากบัและติดตามการ
เข้าประเมนิการพฒันาสถานที่ท างานนา่อยู่ นา่
ท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนท างาน 
ตามเกณฑ์ HWP , 5 ส. และรายงานผลการ
ด าเนนิงานในระบบ DOC

ตัวแทนคณะท างานฯ และ
บคุลากรทกุกลุ่มงานประชุม
รายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิติัการพฒันาสถานที่
ท างาน มกีารรายงานผลในระบบ
 DOC

ต.ค.64 - ก.ย.65 รายงานการติดตามการด าเนนิงาน
พฒันาสถานที่ท างานนา่อยู่
 นา่ท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนท างาน

กลุ่มอ านวยการ

2.1 จัดท าแบบสอบถามความต้องการฯ และ
วิเคราะหห์าความต้องการได้รับความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพของบคุลากร

บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม พ.ย.64 - ก.ย.65 ผลการวิเคราะหผู้์มส่ีวนได้
ส่วนเสีย

พมิพร,พรพรรณ

2.2 จัดกจิกรรมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
อนามยัส่ิงแวดล้อมและสมดุลในชีวิตการท างาน
     1) กจิกรรมออกก าลังกาย

บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค.64 - ก.ย.65 ภาพกจิกรรมออกก าลังกายของกอง
คลัง เช่น การยืดเหยียด
ช่วงส้ันๆ

พมิพร,พรพรรณ

     2) กจิกรรมใหค้วามรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ
อนามยั 
ส่ิงแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการท างาน

บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค.64 - ก.ย.65  เจ้าหน้าที่กองคลังได้รับความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
ความสมดุลในชีวิตการท างาน ได้แก่ 
กิจกรรม
ส่งเสริมโภชนาการ การดูแลสุขภาพช่อง
ปาก การส่งเสริมป้องกันภาวะโลหิตจาง
 และการตรวจสุขภาพที่จ าเป็นและ
เหมาะสมส าหรับประชาชน

เจนจิรา,ณัฏฐณิชา

     3) กจิกรรมนนัทนาการ บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค.64 - ก.ย.65 ภาพกจิกรรมนนัทนาการของ
กองคลัง

พมิพร,พรพรรณ

 -การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ
 -คู่มอืธงโภชนาการ
 -ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพช่องปาก

1.การขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
สถานที่ท างานนา่อยู่ 
นา่ท างาน (ต่อ)

2.ส่งเสริมใหบ้คุลากร
มกีจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
อนามยัส่ิงแวดล้อมและ
สมดุลในชีวิตการท างาน



ผู้รบัผิดชอบมาตรการ ประเด็นความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผลการด าเนินการ

3.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี บคุลากรกองคลังเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ

ธ.ค.64 - ก.ย.65  -หลักฐานการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของบคุลากรกองคลัง
 -รายงานการประเมนิความเส่ียงต่อ
การเกดิโรคเส้นเลือดหวัใจฯ ของ
บคุลากรที่มอีายุ 
35 ปขีึ้นไป

พสิมยั,ณัฏฐณิชา

3.2 กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย บคุลากรกองคลังเข้าร่วม
กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย

ธ.ค.64 - ก.ย.65 มผีลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของกองคลัง

พสิมยั,ณัฏฐณิชา

3.3  การตรวจวัดดัชนมีวลกาย (BMI) 
ของบคุลากรกองคลัง

บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค.64 - ก.ย.65 ผลการตรวจประเมนิหาค่า 
BMI ของบคุลากรกองคลัง

จีระภา,พมิพร

4. ส่งเสริมใหบ้คุลากร
มส่ีวนร่วมในการพฒันา
สถานที่ท างาน ส่ิงแวดล้อม
และความสมดุล
ในชีวิตการท างาน

เกณฑ์ประเมนิ 5 ส 
และเกณฑ์การประเมนิ
สถานที่ท างาน นา่อยู่
นา่ท างาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนท างาน

 4.1 กจิกรรมพฒันาส่ิงแวดล้อมใหน้า่อยู่นา่ท างาน 
เอื้อต่อการมสุีขภาพดี

บคุลากรกองคลังเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค.64 - ก.ย.65  -หนว่ยงานมส่ิีงแวดล้อมให้
นา่อยู่ นา่ท างาน เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี
 -เข้ารับการตรวจประเมนิสถานที่
ท างานนา่อยู่นา่ท างานฯ

บคุลากรกองคลัง

3. เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
บคุลากร

การตรวจสุขภาพที่
เหมาะสมและจ าเปน็
ส าหรับประชาชน



แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรในองค์กร และพัฒนาให้
เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 

 2. เพ่ือให้คณะท างานได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มี
ชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 3. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้ทราบถึง ขั้นตอน หรือกระบวนการท างานมาตรฐานของตัวชี้วัดที่ 2.2  
 4. สร้างความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี 
2. ขอบเขต (Scope) 

 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยละเอียดของการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

3. ค าจ ากัดความ (Definition) 

 - สถานที่ท างานน่าอยู่ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของคนท างานทุกคน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้บุคลากร
ในกรมอนามัยเกิดความสุขกายสบายใจในการท างาน (Healthy workplace Happy for life) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
 - สถานที่ท างานมีชีวิตชีวา หมายถึง สถานที่ท างานที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สดชื่น เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี ซึ่งจะน าไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 
 - การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและการส่งเสริม
สุขภาพ อันน ามาซึ่งความสุข ความมั่นคง ความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากร 
 - บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจ า
ของกองคลัง 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

 ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มอ ำนวยกำร 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง : คณะท างานพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าที่กองคลังทุกคน 

 

ชื่อหน่วยงาน 

กองคลัง 

คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลือ่นตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.2 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน มีชีวิตชีวำ และเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิต 



5. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. 

 - ประกาศนโยบายสถานที่ท างาน นา่อยู่ 
น่าท างาน เสริมสร้างคณุภาพชีวิตและ
ความสขุของคนท างาน และวัฒนธรรม
องค์กรและสื่อสารประชาสมัพันธ ์
- แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาสถานที่
ท างานนา่อยูฯ่  

10-30 พ.ย. 64 กลุ่ม
อ านวยการ 

- ประกาศนโยบายฯ       
- วัฒนธรรมองค์กร 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานพัฒนา
สถานท่ีท างานน่าอยู่ฯ 

2. 

 - รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์  
การด าเนินงานในปี2564 ผลการ
วิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากร
และความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ 

10-30 พ.ย. 64 กลุ่ม
อ านวยการ 

- รายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์การ
ด าเนินงานในปี 2564 
-  ผลการประเมินภาวะ
สุขภาพของบุคลากร 

3.  

 - วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่ วน เสี ย เพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน  
- จัดท าท าเนียบผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

10-30 พ.ย. 64 กลุ่ม
อ านวยการ 

- แบบส ารวจความพึง
พอใจ 
- รายงานการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
- ท าเนียบผู้รับบริการ 
และผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย 

4. 

 -  ค ณ ะ ท า ง า น ฯ ป ร ะ ชุ ม จั ด ท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ท างาน
น่าอยู่ มาตรการและประเด็นความรู้ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

10-30 พ.ย. 64 กลุ่ม
อ านวยการ 

- แผนปฏิบัติการ
พัฒนาสถานที่ท างาน
น่าอยู่ น่าท างานมี
ชีวิตชีวา 

-มาตรการและ
ประเด็นความรู้        
-มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) 

5 

 - เสนอแผนปฏิบตัิงานให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมตั ิ

10-30 พ.ย. 64 กลุ่ม
อ านวยการ 

- แผนปฏิบัติการ
พัฒนาสถานที่ท างาน
น่าอยู่ น่าท างานมี
ชีวิตชีวา  

6 

     

ประกำศนโยบำย/วัฒนธรรม
องค์กร และแต่งตั้งท ำงำน

พัฒนำสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ฯ 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ของบุคลากร 

วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ประชุมคณะท างานฯ จัดท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่

ท างานน่าอยู่ฯชีวิตชีวา 

เสนอผูอ้ ำนวยกำร
อนุมัติแผนฯ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมตั ิ



 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7. 

     

8. 

 -จั ดท าแผนด า เนินการตาม
เกณฑ์การประเมินฯ 
- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน  
Big Cleaning 
 

พ.ย.64 – ก.ย.65 คณะท างานฯ และ
บุคลากรกองคลัง 

- แผนด าเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินฯ 

- ภาพกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในสถานท่ี
ท างานฯ 

9.  

 - ออกก าลังกาย 
- ให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและสมดุลใน
ชีวิตการท างาน 
- กิจกรรมนันทนาการ 
 

พ.ย.64 – ก.ย.65 บุคลากรกองคลัง - ภาพกิจกรรม 

- หลักฐานการให้
ความรู้ด้านส่งเสริม
สุขภาพ 

10. 

 - การตรวจสุขภาพประจ าปี 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
-  การตรวจวัดดัชนีมวลกาย 
(BMI) บุคลากรกองคลัง 

พ.ย.64 – ก.ย.65 บุคลากรกองคลัง - หลักฐานการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

- รายงานการประเมิน
ความเสีย่งต่อการเกดิ
โรคเส้นเลือดหัวใจฯ 

11. 

 -  ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรอง
ฯทุกเดือนและน าขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป 

ต.ค.64 – ก.ย.65 กลุ่มอ านวยการ - รายงานการประชุม 

12. 

 -  เข้ า รั บการตรวจประ เมิ น
สถานท่ีท างานน่าอยู่ 

ธ.ค.64 – ก.ย.65 กลุ่มอ านวยการ - ผลการประเมิน 

13. 

     

จัดท าแผนด าเนินการและ   
จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 

ประชุมก ากับตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 

เข้ารับการตรวจประเมิน
สถานท่ีท างานน่าอยู่ 



 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

14. 

  

 

  

15. 

 -  น าผลการประเมินลงในระบบ
DOC 
 

ต.ค.64 – ก.ย.65 กลุ่มอ านวยการ - ผลการประเมิน 

น าผลการประเมินลงใน
ระบบDOC 
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