
 
รายงานการประชุม 

สื่อสารนโยบาย และก ากับติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565 
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
                                                           

                                                  ……………………………………….. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาวพิมพ์ภวดี   ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
3. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
4. นางอรุณี อินทร์ข า นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี 
5. นางสาวจีระภา ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
6. นางพิสมัย พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ  
7. นางสาวพิมพร ตาดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอ านวยการ 
8. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
9. นางสาวภัททิยา เพ็งประเพ็ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
10. นายรังสฤษฏ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
11. นางสาวบุษณ ี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
12. นางสาวนุชรา พรมใต้ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานกล่าวในที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีก าหนดจัดการประชุม
ถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด     
กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565            
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย ผ่านระบบประชุม
ทางไกล(Teleconference) เพ่ือสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น  และประธานขอชื่นชมเจ้าหน้าที่กองคลังที่ให้ความร่วมมือ
ช่วยกันในการจัดท าตัวชี้วัด ตามค ารับรองของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 5 เดือนแรก
จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  

 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคาร 
ที่ 5 เมษายน 2565  
     
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 การจัดท าตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง มีจ านวน 9 ตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดภารกิจรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง 6 ตัวชี้วัด 
  

  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 
การด าเนินงานตามแผนการ นางสาวภัททิยา  เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผล

ขับเคลื่อน : ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)      ตัวชี้วัด ที่ 2.1  
ในรอบเดือน เมษายน 2565 มีการด าเนินงานดังนี้ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดประจ าเดือน เมษายน 2565 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล 
1.จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน  
กองคลัง ติดตามประเมินผลการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ      
6 เดือน 

1 1 มี.ค. 65 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ได้จัดประชุมเพ่ือติดตามการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 และ
สรุปรายงานการประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่
บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว  
(ดาวน์โหลด)  
รายงานข้อมูลในระบบ DOC แล้ว 
ในรอบเดือน มี.ค.65 
 
 

2. สื่อสารให้ความรู้การควบคุม
ภายในแก่บุคลากร 
 

1 1 มี.ค. – ก.ค. 65 
 

กองคลั ง ได้ สื่ อสาร ให้ ความรู้ เ กี่ ย วกับ      
การด า เนินการควบคุมภายใน ให้กั บ
บุคลากรในหน่วยงานทราบ ตามหนังสือที่ 
สธ 0903.03/931 ลงวันที่ 27 เมษายน 
2565 (ดาวน์โหลด) 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207155/file_download/0ca1c912c15b2efee1cfbf51dd6b4776.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207155/file_download/0d15219aa29dd7d0c5c6728726361635.pdf
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล 
3. สื่อสารและเผยแพร่แผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) 

1 1 มี.ค. 65 จากการประชุมสื่อสารแผนด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (BCP) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ
ดังนี้ (รายงานการประชุม) 
1. จัดท าหนังสือแจ้งแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (BCP) ให้บุคลากรทราบ  
ตามหนังสือที่ สธ 0903.03/594 ลงวันที่ 
15 มีนาคม 2565 (ดาวน์โหลด) 
2. มอบหมายให้หัวหน้าทุกกลุ่มสื่อสารแผน
ด า เนิ นธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  (BCP) ให้
บุคลากรในฝ่ายทุกคนทราบอีกครั้ง  
ประมวลภาพกิจกรรมการสื่อสารแผนฯ 
(ดาวน์โหลด) 
รายงานข้อมูลในระบบ DOC แล้วในรอบ
เดือน มี.ค.65 
 

4.คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน   
กองคลัง ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
และรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน 

1 1 เม.ย. 65 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน จัดท ารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วน
งานย่อย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก เสนอ
ผู้อ านวยการกองคลังลงนามและเผยแพร่บน
เว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลด) 
  

5.  ปรับปรุงมาตรฐานกาปฏิบัตงิาน  
(Standard  Operation Procedure 
: SOP) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

1 - มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 
**แจ้งแต่ละกลุ่มงานปรับปรุง Flow chart 
กระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 

6. ผู้ ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องต้นและส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส  ให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 
 

2 1 มี.ค. – ก.ค. 65 รายงานผลการตรวจสอบไตรมาส 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว 
(ดาวน์โหลด) รายงานข้อมูลในระบบ DOC 
แล้วในรอบเดือน มี.ค.65 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207155/file_download/a85926f89935f6aa5916babe308229a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207155/file_download/f202fc529a473091be84660f31dbd75c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207155/file_download/0440c083766a53232463a6c1e41b80ae.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/download?id=91858&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395
https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/download?id=91313&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล 
7. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย
และภายนอกกรมอนามัยภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

1 - มี.ค. – ก.ค. 65 
ขึ้นอยู่กับการเข้าตรวจ
ของผู้ตรวจสอบภายใน

กรมอนามัยและภายนอก
กรมอนามัย 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย 
 

8.  ทดสอบแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 
- 

เม.ย. – ก.ค.65 
ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

9. สรุปผลการทดสอบแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) 

1 - เม.ย. – ก.ค.65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.2... 

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 
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  ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานมีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 นางสาวพิมพร  ตาดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังนี้ 

    ระดับที่ 1 ด าเนินการทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก  
โดยใช้ผลการด าเนินงานจากเข้ารับการประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565, 
สถานการณ์สุขภาพจากการวัดหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรกองคลัง , ข้อมูลคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกองคลัง (จากการประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมอนามัยผ่านระบบออนไลน์  
เมื่อวันที่ 2 – 30 ธันวาคม 2564) และผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ
เดือนเมษายน 2565 มาจัดท ารายงานการวิเคราะห์เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่  
น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและได้เสนอที่ประชุมกองคลัง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565  
 ระดับที่ 2 ด าเนินการจัดท ามาตรการและประเด็นความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน           
ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์ PIRAB ในรอบ 5 เดือนหลัง 
 ระดับที่ 3 ด าเนินการปรับมาตรการ และแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน   
มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2565 เสนอผู้อ านวยการกองคลัง 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกองคลัง  
ในทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของผู้ปฏิบัติงาน และส่วนที่ 3 แนวโน้มที่จะท างานกับหน่วยงานต่อไป พบปัญหาในด้านบุคลากรมีอายุมากขึ้น 
อยู่ในช่วงอายุ 38 ปีขึ้นไป มีจ านวนถึง 64.28% และในด้านที่ 1 การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม     
มีการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งกองคลังได้น าผลการประเมิน ในประเด็นที่มี  
ผลการประเมินน้อยท่ีสุด 3 ล าดับแรกมาใช้เป็นประเด็นในการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

- เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.21 
 - มีการจัดสวัสดิการต่างๆ เหมาะสมกับต าแหน่งงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.21 

 - ความคิดเห็นด้านต าแหน่งหน้าที่ที่พร้อมจะให้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามล าดับ 
อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.36 
 ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาในด้านเกี่ยวกับบุคลากรและความก้าวหน้าในต าแหน่ง  
เห็นควรก าหนดเป็นมาตรการส่งเสริมความรู้ในการออม การลดหนี้ การสร้างรายได้ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการออม การลดหนี้ และการสร้างรายได้ เพ่ือให้บุคลากรมีรายได้ 
ที่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน 
 2. สนับสนุนให้ข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งที่รับผิดชอบ  
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับบุคลากร 
ที่มีอายุมากขึ้นและมีความต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าในสายงานต่อไป 
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 ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 2565 ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ท างาน
น่าอยู่ น่าท างานฯ มีดังนี้  
   1. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและสมดุลในชีวิต           
การท างานฯประจ าเดือน เมษายน 2565  ผ่านช่องทางการสื่อสาร 4 ช่องทาง ได้แก่ Application Line Group  
เว็ปไซต์กองคลัง บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหนังสือแจ้งเวียน จ านวน 3 เรื่อง คือ 
 - เรื่องแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ฟันผุจริงหรือ 
 - เรื่องอยากมีรายได้เสริมควรเริ่มจากอะไร 
  - เรื่องเตรียมตัวก่อนสงกรานต์ 2565 

2. มีกิจกรรมมอบการ์ดอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ ในเดือนเมษายน 2565 มีจ านวน 5 คน 
3. มีการจัดกิจกรรมออกก าลังกายในระหว่างวัน ด้วยการยืดเหยียดช่วงสั้นๆ 5 - 10 นาทีต่อวัน 

วันละ 2 ครั้ง จ านวน 3 วันต่อสัปดาห์  คือ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี 
4. มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยของกองคลัง ในวันที่ 12 เมษายน 2565 

โดยมีการสรงน้ าพระพุทธรูป และพิธีรดน้ าขอพรผู้อ านวยการกองคลัง และการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เสื้อลายดอก
เข้าร่วมกิจกรรม 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2) 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
  
 ตัวชี้วัดที่  2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการติดตาม
ก ากับ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนเมษายน 2565 ดังนี้ 
 1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 เป้าหมายการเบิกจ่าย          
เดือนเมษายน 2565 ภาพรวม ร้อยละ 58 กองคลังมีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 62.41 งบด าเนินงาน    
ร้อยละ 59.86 และงบลงทุนร้อยละ 99.89 ซึ่งทุกรายจ่ายกองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงกว่า
เป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ โดยมีภาพรวมและรายละเอียดแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 1 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายกองคลัง 
 ประเภทงบ จัดสรรทั้งปี จัดสรร 

GFMIS  
จัดสรร 

+/- 
เบิกจ่าย คิดเป็น

ร้อยละ 
เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ภาพรวม 2,194,500 2,317,915 2,824,300 1,762,662.87 62.41 58 

งบด าเนินงาน 2,194,500 2,138,115 2,644,500 1,583,062.87 59.86 58 

งบลงทุน - 179,800 179,800 179,600 99.89 71 
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ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจ่ายกองคลังแบ่งตามแผนงาน  

1. ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน  

ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการด าเนินงาน 

1. แต่ ง ตั้ ง คณะก ร รมก า ร /
คณะท างานติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณและสื่อสาร
ทางเว็บไซต์กองคลัง กรมอนามัย 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64
  

10 เม.ย. 65 https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_
download/87b649153e640e45d81e056fc9a
631c6.pdf 

2. สื่อสารแนวทางและแผน 
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันใน
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของผู้รับบริการ(บุคลากรในกอง
คลัง) ดังนี้ 
 

(1) แ น ว ท า ง ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
(2 )  แผนปฏิบัติการกองคลั ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ
ด าเนินงาน) และแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ กองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (งบ
ด าเนินงาน)  
 
 

(3) แนวทางการบริหาร
งบประมาณ กรมอนามยั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

 
 

ครั้ง 
 
 

 
 

ครั้ง 
 
 
 

 
 

ครั้ง 

 
 
 

 
 

1 ครั้ง 
 
 

 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

 
 

1 ครั้ง 

 
 

 
 

 
1 ต.ค. 64 

 
 
 

 
 
 

1 ต.ค. 64 
 
 
 

 
 

1 ต.ค. 64 

 
 

 
 

 
10 เม.ย. 65 

 
 
 

 
 
10 เม.ย. 65 

 
 
 

 
 

10 เม.ย. 65 

 
 
 

 

 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_
download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0
226.pdf 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_
download/75e220071480b2c74eb08155a6e
96a64.pdf 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_

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/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/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
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/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
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download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3f
a1.pdf 

ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการด าเนินงาน 

3. จัดท า SOP การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 10 เม.ย. 65 - https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_
download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f
1961.pdf  

4. จัดท ารายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) ทุกเดือน และสื่อสาร
ทางเว็บไซต์กองคลัง กรมอนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 - รบจ. (01) เดือนมีนาคม 2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_
download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d74
98490.pdf  

- รบจ. (01) เดือนเมษายน 2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_
download/5be3899824984395d05fff0b4c95
6905.pdf 

5. กองคลั งมี ก า รKM/One 
Page /E-bookกฎ ระเบียบ 
ข้อปฏิบัติ แนวทางเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65  

6. มีการก ากับ ติดตาม และ
รา ย ง า น ผลก า ร เ บิ ก จ่ า ย ใ ห้
บุคลากรในกองคลังทราบทุก
เดือนผ่านที่ประชุมกองคลัง 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 65  10 ส.ค. 65 - - รายงานผลการตดิตาม เดือนมีนาคม 2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_
download/67496fc30a6c707c1d7268dbcf69
5610.pdf  

  
 2.จัดเก็บข้อเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ที่เว็บไซด์กองคลัง https://finance.anamai.moph.go.th/th  
  -------- > หัวข้อรู้จักกองคลัง 
                     -------- > ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  -------- > ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2565   
  -------- > ข้อ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

 
 
 

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/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/5be3899824984395d05fff0b4c956905.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/5be3899824984395d05fff0b4c956905.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/5be3899824984395d05fff0b4c956905.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/5be3899824984395d05fff0b4c956905.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/5be3899824984395d05fff0b4c956905.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/67496fc30a6c707c1d7268dbcf695610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/67496fc30a6c707c1d7268dbcf695610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/67496fc30a6c707c1d7268dbcf695610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/67496fc30a6c707c1d7268dbcf695610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/67496fc30a6c707c1d7268dbcf695610.pdf
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนหลัง 
  นางสาวบุษณี ม่วงชู  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดที่ 2.4 
ประจ าเดือนเมษายน 2565 ดังนี้ 
  - ด าเนินการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  - ทบทวนมาตรการและเอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคคลากร เพ่ือการขับเคลื่อน   
การด าเนินงานวิชาการตามกลยุทธ์ PIRAB ด าเนินการเรียนร้อยแล้ว 
  - แผนปฏิบัติการด าเนินงานของกลุ่มการเงิน กองคลัง ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ด าเนินการเรียนร้อยแล้ว 
  - ด าเนินการจัดท าอินโฟกราฟฟิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมในยุคโควิด อยู่ระหว่างการด าเนินการร่างอินโฟกราฟฟิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.5… 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 
  นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  รายงานผล 
การด าเนินการตัวขี้วัด ที่ 2.5 ว่าได้ด าเนินกิจกรรมตัวชี้วัดของเดือนเมษายน 2565 จ านวน 4 กิจกรรม คือ 
 1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ /จัดท ารายงาน รบจ.1 ทุกวันที่ 15 - 20 ของเดือน 
ครั้งที่ ๒ วันที่ 27 เมษายน 2565 
 2. รายงานผลการขับเคลื่ อนแผนก ากับติดตามฯ/ประชุมติดตามความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน  โดยจัดประชุมกองเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 
 3. สื่อสารแผนการจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 3  
 4. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และด าเนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

 
รายการ ระยะเวลา

จัดท าแผน 
จ านวน ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล 
1. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) 
ที่ท าให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองคลัง   
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

10 มีค -10 
เม.ย. 65 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ด าเนินการวิเคราะห์  GAP  ตาม URL 
 https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202204/m_news/36223/207159/
file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85
d5559f15c7.pdf 
 

2. จัดท ามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

10 มีค -10 
เม.ย. 65 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อน ตาม  URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202204/m_news/36223/207159/
file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85
d5559f15c7.pdf 
 
 
 

3. สื่อสารแผนการจัดสรร
งบประมาณ ไตรมาส 3-4 

10 มีค -30 
ก.ค. 65 

2 ครั้ง 1 ครั้ง สื่อสารแผนการจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 3 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202204/m_news/36223/207159/
file_download/c7e176aefc847b4f621f899
948cc75a6.pdf 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/c7e176aefc847b4f621f899948cc75a6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/c7e176aefc847b4f621f899948cc75a6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/c7e176aefc847b4f621f899948cc75a6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/c7e176aefc847b4f621f899948cc75a6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/c7e176aefc847b4f621f899948cc75a6.pdf
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รายการ ระยะเวลา
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

4. ติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ / 
จัดท ารายงาน รบจ.1      
ทุกวันที่ 15-20 ของเดือน 

10 มีค - 31 
ก.ค. 65 

5 ครั้ง  2 ครั้ง ตาม URL 
เดือน มี.ค. 65 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202204/m_news/36223/207159/
file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbf
a2975bc.pdf 
เดือน เม.ย. 65 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202205/m_news/36223/207159/
file_download/ec908d38b5829f81ad359b
7c5c5c34ec.pdf 

5. รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนก ากับติดตามฯ/ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ DOC 
ภายในวันที่ 10 ของเดือน 

10 มีค - 10 
ส.ค. 65 

4 ครั้ง 2 ครั้ง รายงานผลแผนก ากับติดตาม ตาม URL  
ครั้งที่ 1 วันที่ ๕ เมษายน 2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202204/m_news/36223/207159/
file_download/a70706aa3402e0450c343b
d0b1850722.pdf 
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พ.ค. 65 

6. บันทึกผลการปฏิบัติการ
ในระบบ DOC ทุกวันท าการ
สุดท้ายของเดือน 

10 มีค - 31 
ก.ค. 65 

5 ครั้ง 2  ครั้ง บันทึกผล DOC รายเดือน ตาม URL 
ครั้งที่ 1 เดือน มี.ค. 65 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202204/m_news/36223/207159/
file_download/77b6b09c2718ea899897f0
99b73b7d9d.pdf 
 
ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน 65 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202205/m_news/36223/207159/
file_download/88603566c706b1eba1995
0d449949978.pdf 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbfa2975bc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbfa2975bc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbfa2975bc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbfa2975bc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbfa2975bc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207159/file_download/ec908d38b5829f81ad359b7c5c5c34ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207159/file_download/ec908d38b5829f81ad359b7c5c5c34ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207159/file_download/ec908d38b5829f81ad359b7c5c5c34ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207159/file_download/ec908d38b5829f81ad359b7c5c5c34ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207159/file_download/ec908d38b5829f81ad359b7c5c5c34ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/a70706aa3402e0450c343bd0b1850722.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/a70706aa3402e0450c343bd0b1850722.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/a70706aa3402e0450c343bd0b1850722.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/a70706aa3402e0450c343bd0b1850722.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/a70706aa3402e0450c343bd0b1850722.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/77b6b09c2718ea899897f099b73b7d9d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/77b6b09c2718ea899897f099b73b7d9d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/77b6b09c2718ea899897f099b73b7d9d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/77b6b09c2718ea899897f099b73b7d9d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/77b6b09c2718ea899897f099b73b7d9d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207159/file_download/88603566c706b1eba19950d449949978.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207159/file_download/88603566c706b1eba19950d449949978.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207159/file_download/88603566c706b1eba19950d449949978.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207159/file_download/88603566c706b1eba19950d449949978.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207159/file_download/88603566c706b1eba19950d449949978.pdf
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.6 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใส  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
................................................................................ 

 นายรังสฤษฏ์  เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 การด าเนินงานของตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2565 – 30 กันยายน 2565)    
ในเดือนเมษายน 2565 เป็นการด าเนินงานระดับprocess มีการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด          
รอบ 5 เดือนแรก จากการ Assessment พบว่า ข้อมูลทั้งในระดับ Le (Level) และการเปรียบเทียบ T (Trends) 
คณะท างานได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เห็นว่าคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ที่มีความถี่ของการ  
ได้คะแนนการรับรู้ฯ น้อยที่สุด คือ 1) การใช้งบประมาณ และ 2) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ซึ่งทั้ง  2 ตัวชี้วัดมีระดับคะแนนที่สอดคล้องกับคะแนนภาพกรมฯ ยังไม่ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนภาพรวมของ
กรมฯ ด้วย เนื่องจากกองคลังได้จัดท าประเด็น (GAP) เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว ในรอบ 5 เดือนแรก 
จึงมีมติคัดเลือกประเด็น GAP การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในรอบ 5 เดือนหลัง จึงได้มีการก าหนดมาตรการ  
และแผนการขับเคลื่อนดังนี ้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.6) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) กองคลัง จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดที่ 3.13 ร้อยละที่ลดลงของข้อผิดพลาดด้านเอกสารการจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ตรวจรับพัสดุ 
 นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ รายงานผลต่อที่ประชุม ดังนี้  
  การด าเนินงานของตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2565 – 30 กันยายน 2565)    
ในเดือนเมษายน 2565 เป็นการด าเนินงานระดับprocess มีการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดรอบ        
5 เดือนแรก และมีการก าหนดประเด็น checklist ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการทราบผลลัพธ์      
ที่ต้องการในรอบ 5 เดือนหลัง ว่าประเด็นที่ก าหนดมีอัตราร้อยละของข้อผิดพลาดในการจัดท าเอกสารลดลง
หรือไม่ ส าหรับรายการตรวจสอบ checklist การด าเนินงานใน 2 ส่วน คือ 1) เอกสารที่หน่วยงานส่งมาบันทึก
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS และ 2) เอกสารการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท าเอกสาร        
มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย และตอบวัตถุประสงค์ในการจัดท าคือเพ่ือให้เอกสารการจัดท ามีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้วตามแผนขับเคลื่อน สามารถบันทึกลงระบบ DOC ได้ทันภายใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.13) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

ตัวช้ีวัด Function 3.14... 
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 ตัวช้ีวัด Function 3.14 ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามเงินยืมราชการ 
 นางสาวภัททิยา  เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการด าเนินงานตามแผน    
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.14  : ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามเงินยืมราชการ ในรอบเดือน เมษายน 2565 
มีการด าเนินงานดังนี้ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดประจ าเดือนเมษายน 2565 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล  
1.รายงานผลการก ากับติดตาม
การส่งช าระคืนเงินยืมราชการ
ประจ าเดือน 

5 2 มี.ค. 65 – ก.ค.65 1. รายงานผลการก ากับติดตามการส่งช าระ
คืนเงินยืมราชการประจ าเดือน ก.พ.65    
(ดาวน์โหลด) รายงานข้อมูลในระบบ DOC 
แล้วในรอบเดือน มี.ค.65 

2. รายงานผลการก ากับติดตามการส่งช าระ
คืนเงินยืมราชการประจ าเดือน มี.ค.65    
(ดาวน์โหลด)  
 

2. สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ก ากับติดตามเงินยืมราชการ
ให้แก่บุคลากร 

1 1 มี.ค. 65 จัดท าอินโฟกราฟิกกระบวนการปฏิบัติงาน
การก ากับติดตามเงินยืมราชการ และเผยแพร่
ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก อ ง ค ลั ง เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว         
(ดาวน์โหลด)  รายงานข้อมูลในระบบ DOC 
แล้วในรอบเดือน มี.ค.65   
 

3 .  ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า มผ ลก า ร
ด าเนินงานการก ากับติดตามเงิน
ยืมราชการ 

1 - มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด... 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207163/file_download/45fcc5efc81850baed81c6998b49d0d2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202205/m_news/36223/207163/file_download/d423e47cb7c04c4033eecf886fdb634e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207163/file_download/56384d2cd5a811b412d3f97f61db740e.pdf
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  ตัวชี้วัด Function 3.15  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวน    
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online รอบ 5 เดือนหลัง 
 นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดที่ 3.15 
ประจ าเดือนเมษายน 2565 ดังนี้ 
  - ทบทวนผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของข้อมูลและความรู้ที่ส า คัญและจ าเป็นต่อ
กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
  - ทบทวนผลวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูล
และความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  - ทบทวนมาตรการและเอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร เพ่ือการขับเคลื่อน     
การด าเนินงานวิชาการตามกลยุทธ์ PIRAB ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 - จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ด าเนินการเรียบร้อย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ประธานมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  4.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ก าลังจะประเมินผลงานวิชาการ หรือเลื่อนระดับ ตัวอย่างเช่น จากเดิม
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลื่อนเป็น ช านาญการ นั้น ให้เตรียมข้อมูลในการจัดท าผลงาน
วิชาการ 
 4.2 การพัฒนาองค์กร (Organization Development = OD) มอบกลุ่มอ านวยการเตรียมจัดหา
สถานที่และก าหนดวัน / เวลา จัดท าโครงการจัดประชุมดังกล่าว เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการกองคลัง 
  - ให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าเกร็ดความรู้ และที่สิ่งควรรู้น าเสนอในที่ประชุม Organization 
Development = OD 
  -  ในวันที่ท ากิจกรรมจิตอาสาขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมใส่เสื้อลายดอก เพ่ือความ
สวยงาม และเพ่ิมสีสันให้สดใส 
 4.3 นางสาวบุษณี  ม่วงชู แจ้งในที่ประชุมว่า ปัญหาที่พบในการเข้าใช้ระบบ New GFMIS Thai  
ของกลุ่มการเงิน ไมส่ามารถบันทึกข้อมูลในระบบพร้อมกันได้ เนื่องจากมีเพียง 1 User จึงท าให้การท างานล่าช้า 
 4.4 ให้เจ้าหน้าที่กองคลัง หาวิธีก าจัดหนู เนื่องจากหนูท าลายสิ่งของในส านักงานบ่อยครั้ง 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด  ผู้ตรวจรายงานการประช 



16 
 
 

การประชุมสื่อสารนโยบาย และก ากับติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565 
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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การประชุมสื่อสารนโยบาย และก ากับติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565 
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก 
....................................... 

 
รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ และข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากรกองคลัง รอบ 5 เดือนแรก 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของดำเนินงานและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ แบ่งเปน็ 3 หัวข้อ ดังนี้ 

 หัวข้อที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ดําเนนิการพัฒนาสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 

กองคลังได้ดําเนินการพัฒนาสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
(Healthy Workplace Happy for Life) ตามนโยบายของกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565 โดยเริ่มดําเนินการ
จัดทําประกาศนโยบายการพัฒนาสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน และแตง่ตั้งคณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางาน
น่าอยู่  น่าทํางานฯ พร้อมชี้แจงและลงมือดําเนินการตามเกณฑ์การประเมิน โดยได้รับการตรวจประเมินผล
สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ฯ รอบ 5 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีเกณฑก์ารประเมิน
สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  

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

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดำเนินการในปัจจุบัน   

กองคลังได้รับการแจ้งผลการประเมินสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิต และการประเมิน 5 ส รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ที่ สธ 0923.05/ว868 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีผลการตรวจประเมินฯ ดังนี้ 

 
คะแนน คะแนน HWP ระดับดี  

44 คะแนน 
 

        

เกณฑ์  
5 ส 
(42) 

 

การ
สนับสนุน 

(5) 

สะอาด  
(11) 

ปลอดภัย      
(12) 

สิ่งแวดล้อม
ดี 

(9) 

มีชีวิตชีวา 
และสมดุล

ชีวิต 
ระดับพื้นฐาน 

(5) 

มีชีวิตชีวา 
และสมดุล

ชีวิต 
ระดับดี 

(2) 
 

รวม  
(44) 

39.95 5.00 10.60 12.00 9.00 4.80 2.00 
 

43.40 
 

 

 

ภาพกิจกรรมและเอกสารแนบของตัวชี้วัด 2.2 



โดยที่กองคลังได้ส่งเรื่องอุทธรณ์คะแนนการประเมินสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางานฯ และเกณฑ์ 5ส ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน ประเด็นที่ต้องการอุทธรณ์ ข้อมูล/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์สะอาด 
10. ได้มาตรฐานส้วม
สาธารณะไทยของกรม
อนามัย เช่น ห้องน้ำห้องส้วม
มีการระบายอากาศ และแสง
สว่างเพียงพอ  
ไม่มีกลิ่น รวมทั้งมีเครื่องใช้ 
และสิ่งอำนวยความสะดวก  
(ภาคผนวก ข) 

- ผลการประเมินห้องน้ำ ห้อง
ส้วมเป็นไปตามมาตรฐาน ส้วม
สาธารณะไทยของกรมอนามัย 
(1)  
หัก 0.05  
* กรณหีน่วยงานไม่มีส้วมที่ต้อง
รับผิดชอบถือว่าผ่าน 
โดยอัตโนมัติ (1) 
 
อุทธรณ์ประเด็น 
ผลการประเมินห้องน้ำห้องส้วม
เป็นไปตามมาตรฐานส้วม
สาธารณะไทยของกรมอนามัย(1) 

     ห้องน้ำห้องส้วมบริเวณชั้น 2  
มีตารางทำความสะอาดของแม่บ้านทำ
ความสะอาดช ัก โครกในแต ่ ล ะวั น 
ทุก 2 ชั่วโมงดังนี้  เวลา 8:00 น.  
เวลา 10:00 น. เวลา 12:00 น.  
เวลา 14:00 น. และเวลา 16:00 น. 
  
     ท ั ้ งน ี ้ห ้องน ้ำห ้องส ้วมด ั งกล ่ าว
นอกจากเจ้าหน้าที ่ของกองคลังมาใช้
บริการแล้วยังมีผู ้ต ิดต่อราชการและ
ผู้ประกอบการร้านค้ามาใช้บริการเป็น
จำนวนมากทำให้ไม่สามารถควบคุมดแูล
ความสะอาดชักโครกได้ตลอดเวลา 

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แจ้งผลการอุทธรณ์คะแนนการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการประเมิน 5 ส รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ที่ สธ 0923.05/ว1166 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  กองคลังได้คะแนนเท่าเดิม  

จากข้อมูลการดำเน ินงานพัฒนาสถานที ่ทำงาน น่าอย ู ่  น ่าทำงานฯ และการประเมิน 5 ส               
รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ ฯ และ
จากการเข้ารับการตรวจประเมินที่ผ่านมา คณะกรรมการฯของกรมได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง 

1. ผ้าม่านมีคราบสกปรกเห็นชัด 1 จุด 
2. ตู้เก็บของหรือชั้นวางของไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเกิน 3 จุด 
3. ห้องน้ำหญิงชักโครกมีคราบสกปรก 
4. ไม่ม ีการประเมินความเสี ่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเล ือดของบุคลากร  

ที่มอีายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรม CV Risk score  
จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้ผลการประเมินสถานที่ทำงาน น่าอยู ่ น่าทำงาน ฯ รอบ 5 เดือนแรก  

มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 83.35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.91 ของคะแนนรวม (เกณฑ์ 5 ส 42 คะแนน + 
เกณฑ์ HWP ระดับดี 44 คะแนน) 

ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ดําเนินการพัฒนาสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

และความสุขของคนทํางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) และข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น 
ที่ได้จากคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที ่ทำงานน่าอยู ่น่าทำงานฯ เป็นข้อมูลความรู ้ในการจัดการ
สภาพแวดล้อมของสถานที ่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และความรู ้ในการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร          
กองคลังจะนำมาดำเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทํางาน ตามเกณฑ์ 5 ส และเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 



หัวข้อที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพกองคลัง กรมอนามัย 
จากผลการประเม ินภาวะส ุขภาพและพฤต ิกรรมส ุขภาพของบ ุคลากรผ ่านระบบออนไลน์  

เมื่อวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติ กรรมสุขภาพของ
บุคลากร และนำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์รอบ 5 เดือนแรก และกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการสถานที่
ทำงานน่าอยู่ฯ  

โดยที่จากข้อมูลการวัดค่าดัชนีมวลกาย BMI ของบุคลากรกองคลัง ในเดือนมกราคม 2565 และ    
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยนำ
ความรู้จากการคิดค่าดัชนีมวลกาย BMI เพื่อคำนวณหาร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ และ       
การประเมินความเสี ่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที ่มีอายุ 35 ปีขึ ้นไป        
ด้วยโปรแกรม CV Risk score  มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ พบว่า ค่าดัชนีมวลกาย BMI มีผลลัพธ์ติดลบ        
-19.355 โดยที่ปัจจุบันบุคลากรมีแนวโน้มน้ำหนักเกิน (กลุ ่มเสี ่ยง) เพิ ่มขึ ้นจากสถิติเดิมจำนวน 6 คน  
เป็น 14 คน ทำให้มีผลกระทบกับการคำนวณหาร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรที่มี BMI ปกติดังกล่าว   

สำหรับในการจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจฯ ของบุคลากรกองคลังที่มี
อายุ 35 ปีขึ ้นไป จะพบว่าบุคลากรที ่มีอายุ 35 ปีขึ ้นไป จำนวน 49 คน โดยแบ่งกลุ ่มเสี ่ยงออกเป็น              
3 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้ 

- กลุ่มเสี่ยงน้อย (ระดับความเสี่ยง 0.55% - 16.65%)       จำนวน 43 คน  
- กลุ่มเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยง 10.88% - 18.80%)    จำนวน 4   คน  
- กลุ่มเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงเท่ากับ 30.00%)                   จำนวน 2   คน  
จากการประเมินฯ บุคลากรส่วนใหญ่จะอยู ่ในกลุ ่มเสี่ยงน้อย แต่พบว่ามีบุคลากรจำนวน 2 คน  

ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากมีโรคประจำตัวและการสูบบุหรี่ 

ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
จากปัญหาด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที ่กองคลังดังกล่าว เห็นควรนำความรู้ส ่งเสริมให้ความรู้ 

ด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดังนี้ 
1) กิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำ สัปดาห์ละ 3 วัน การยืดเหยียดในช่วงเวลาสั้นๆ เช้าและบ่าย 

ครั้งละ 5 นาท ี
2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยการเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ

ที่ดี ลดความมัน ลดความหวาน และลดความเค็ม  
3) เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ ผลกระทบต่อผู้ที ่อยู่ใกล้ชิด และ

แนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง  
 
ที่มาของประเด็นความรู้ 
1.การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ ดาวน์โหลด 
2.คู่มือธงโภชนาการ ดาวน์โหลด 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaihealth.or.th/Content/25028-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/web-upload/6x22caac0452648c8dd1f534819ba2f16c/202102/m_news/9419/201525/file_download/88c62d361008296e55e06cf5f961391c.pdf


ข้อหัวที่ 3 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร กองคลัง กรมอนามัย 
เมื่อวันที่ 2 – 30 ธันวาคม 2564 ได้มีการเปิดระบบให้เจ้าหน้าที่กองคลังทำประเมินคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานของบุคลากรกรมอนามัยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้จัดทำสรุปผลการประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรกองคลัง พบว่า กองคลังมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จำนวน 60 คน มีผู้ทำประเมินคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากรกองคลัง จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 เพศ 

 
 

1.2 อาย ุปี  (เศษท่ีเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 
อายุ จำนวน ร้อยละ  

 - Generation Y (21 - 37 ปี)  20    35.71  
 - Generation X (38 - 53 ปี)  23    41.07  
 - Generation BB (54 - 60 ปี) 13    23.21  

 

  

1.3 สถานภาพ 

 
 

1.4 ระดับการศึกษา... 



1.4 ระดับการศึกษา 
 

 
1.5 ตำแหน่งงานในปัจจุบัน 
 

 
  

1.6 สถานที่ปฏิบัติงาน กองคลัง 
  

1.7 อายงุาน ปี (เศษท่ีเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 
อายุงาน จำนวน ร้อยละ 

ไม่ถึง 1 ปี  0 0 
1 ถึง 5 ปี  10 17.86 
6 ถึง 10 ปี  12 21.43 
11 ถึง 15 ปี  5 8.93 
มากกว่า 15 ปี 29 51.79  

  

1.8 เงินเดือน 
 

 
ส่วนที่ 2... 



ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน  
1. ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 8 ด้าน 

การประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกองคลัง 8 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ย 
ความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.30 -3.82 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความภูมิใจในองค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.82) และ
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม(ค่าเฉลี่ย 3.30) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้       

1.1 การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่

ระหว่าง 3.21 – 3.39 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน เพื่อปรับเลื่อนขั้น
เงินเดือน (ค่าเฉลี่ย 3.39)  และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพ 
ในปัจจุบัน และหน่วยงานจัดสวัสดิการต่าง ๆ  เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของท่าน 
(ค่าเฉลี่ย 3.21) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

1. การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

1.1 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน  4(7.1%) 12(21.4%) 33(58.9%) 6(10.7%) 1(1.8%) 3.21 64.29 

1.2 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับจากการทำงานทำให้ท่านสามารถดำรงชีวิต
ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ  

4(7.1%) 15(26.8%) 32(57.1%) 5(8.9%) 0 3.32 66.43 

1.3 ท่านได้รับเงินเดือนและผลตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคนอื่น
ที่ปฏิบัติงานในระดับเดียวกัน  

5(8.9%) 16(28.6%) 30(53.6%) 4(7.1%) 1(1.8%) 3.36 67.14 

1.4 หน่วยงานจัดสวัสดิการต่าง ๆ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ภาระหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของท่าน  

2(3.6%) 13(23.2%) 36(64.3%) 5(8.9%) 0 3.21 64.29 

1.5 ท่านได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน เพื่อปรับเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  

4(7.1%) 20(35.7%) 27(48.2%) 4(7.1%) 1(1.8%) 3.39 67.86 

ค่าเฉลี่ย 3.30 66 

1.6 โดยสรุปท่านพึงพอใจกับ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม เพียงใด 3.27 65.36 

 
1.2 สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทำงานและส่งเสริมสุขภาพ 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทำงานและส่งเสริมสุขภาพมีค่าเฉลี่ย

ของความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.69 – 3.98 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่หน่วยงานของท่านมีการตรวจสุขภาพ
ประจำปีของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.98)  และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ หน่วยงานของท่าน  
มีสถานที่ หรือมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.69) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

2. สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทำงานและส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

2.1 สถานที่ปฏิบัติงานของท่านสะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อย   
มีแสงสว่าง เพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน ช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน 

 6(10.7%)  29(51.8%)  21(37.5%) 0 0 3.73 74.64 

2.2 หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอ 
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน เหมาะสมกับการทำงานและทันสมัย 

 9(16.1%)  25(44.6%)  21(37.5%)   1(1.8%) 0 3.75 75 

2.3 หน่วยงานมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี  

 11(19.6%) 26(46.4%)   19(33.9%) 0 0 3.86 77.14 

2.4 หน่วยงานของท่านมีสถานที่ หรือมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ  

7(12.5%)   24(42.9%) 24(42.9%)  0 0 3.69 73.82 

2.5 หน่วยงานของท่านมีการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

11(19.6%)   33(58.9%)  12(21.4%) 0 0 3.98 79.64 

ค่าเฉลี่ย    3.80  76 

2.6 โดยสรุปท่านพึงพอใจกับ สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทำงานและส่งเสริมสุขภาพ เพียงใด 3.71 74.29 



1.3 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น

อยู ่ระหว่าง 3.45 – 3.88 โดยค่าเฉลี ่ยสูงสุด ได้แก่รู ้สึกยินดีที ่ได้เรียนรู ้เทคนคการทำงานใหม่ๆ เสมอ  
(ค่าเฉลี่ย 3.88)  และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นอย่าง
เหมาะสม ไม่ช้าเกินไปเมื่อเทียบกับบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.45)  ดังรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้ 

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

3.1 งานที่ท่านทำอยู่ เป็นงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และทักษะ
เฉพาะตัวของท่าน  

6(10.7%) 30(53.6%) 19(33.9%) 0 1(1.8%) 3.71 74.29 

3.2 ท่านรู้สึกยินดีที่ได้เรียนรู้เทคนคการทำงานใหม่ ๆ เสมอ 9(16.1%) 33(58.9%) 13(23.2%) 0 1(1.8%) 3.88 77.5 

3.3 ท่านได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะใน
การทำงานเพิ่มข้ึน  

6(10.7%) 32(57.1%) 18(32.1%) 0 0 3.79 75.71 

3.4 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการเลอนตำแหน่งหรือเลื่อนระดับที่สูงข้ึน
อย่างเหมาะสม ไม่ช้าเกินไปเมื่อเทียบกับบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ 

5(8.9%) 22(39.3%) 24(42.9%) 3(5.4%) 2(3.6%) 3.45 68.93 

3.5 การปฏิบัติงานในองค์กรนี้ จะทําให้มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิต
ตามเป้าหมาย  

5(8.9%) 22(39.3%) 25(44.6%) 3(5.4%) 1(1.8%) 3.48 69.64 

ค่าเฉลี่ย   3.66 73.21 

3.6 โดยสรุปท่านพึงพอใจกับ ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน เพียงใด 3.63 72.5 

 
1.4 โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคลมีค่าเฉลี่ย

ของความคิดเห็นอยู ่ระหว่าง 3.36 – 3.71 โดยค่าเฉลี ่ยสูงสุด ได้แก่ ผู ้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดง
ศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ (ค่าเฉลี่ย 3.71)  และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ หน่วยงานมีตำแหน่งหน้าที่ที่
พร้อมจะให้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับ(ค่าเฉลี่ย 3.36) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

4. โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

4.1 หน่วยงานส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

6(10.7%) 21(37.5%) 25(44.6%) 4(7.1%) - 3.52 70.36 

4.2 ท่านมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถโดยการไปศึกษาดูงาน 
หรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ  

6(10.7%) 17(30.4%) 28(50.0%) 4(7.1%) 1(1.8%) 3.41 68.21 

4.3 ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่  9(16.1%) 25(44.6%) 19(33.9%) 3(5.4%) - 3.71 74.29 

4.4 หน่วยงานมีแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้
อย่างสะดวก  

5(8.9%) 24(42.9%) 26(46.4%) 1(1.8%) - 3.59 71.79 

4.5 หน่วยงานมีตำแหน่งหน้าที่ที่่พร้อมจะให้ก้าวหน้าข้ึนไปสู่ตำแหน่งที่
สูงข้ึนตามลำดับ 

4(7.1%) 20(35.7%) 26(46.4%) 4(7.1%) 2(3.6%) 3.36 67.14 

ค่าเฉลี่ย   3.52 70.36 

4.6 โดยสรุปท่านพึงพอใจกับ โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล เพียงใด 3.52 70.36 

 
 



1.5 การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมีค่าเฉลี่ยของ

ความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.55 – 3.95 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 3.95)  และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส
พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.55) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

5. การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์ 
กับบุคคลอื่น 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 
5.1 หน่วยงานมีการมอบหมายงาน หรือทำงานร่วมกันโดย
คำนึงถึงหน้าที่และความสามารถมากกว่าเรื่องส่วนตัว และ
ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 

6(10.7%) 24(42.9%) 24(42.9%) - 2(3.6%) 3.57 71.43 

5.2 ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน 

11(19.6%) 33(58.9%) 10(17.9%) 2(3.6%) - 3.95 78.93 

5.3 ท่านสามารถปรึกษาปัญหาเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
กับเพื่อนร่วมงานได้ 

9(16.1%) 27(48.2%) 19(33.9%) - 1(1.8%) 3.77 75.36 

5.4 ท่านได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานจากคนในหน่วยงาน หรือเพื่อนร่วมงาน     
ต่างส่วนงานเป็นอย่างดี 

8(14.3%) 33(58.9%) 14 (25.0%) 0 1(1.8%) 3.84 76.79 

5.5 หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 

6(10.7%) 23(41.1%) 24(42.9%) 2(3.6%) 1(1.8%) 3.55 71.07 

ค่าเฉลี่ย   3.74 74.72 

5.6 โดยสรุปท่านพึงพอใจกับ การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เพียงใด 3.82 76.43 

1.6 ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงาน 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี ่ยวกับประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงานมีค่าเฉลี ่ยของ 

ความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.68 – 3.89 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของท่านไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวที่ 
ไม่เกี ่ยวข้องกับงาน (ค่าเฉลี่ย 3.89)  และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู ้บังคับบัญชาให้อำนาจแก่ท่านอย่างเต็มที่ 
ในการตัดสินใจในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน  และการพิจารณาความดีความชอบหรือการปฏิบัติอื่น ๆ 
อย่างยุติธรรมเสมอภาคเช่นเดียวกับผู้ร่วมงานคนอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.68) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

6. ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงาน 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

6.1 ผู้บังคับบัญชาให้อำนาจแก่ท่านอย่างเต็มที่ในการ
ตัดสินใจในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน 

6(10.7%) 28(50.0%) 20(35.7%) 2(3.6%) 0 3.68 73.57 

6.2 ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของท่าน 

6(10.7%)  29(51.8%) 20(35.7%) 1(1.8%) 0 3.71 74.29 

6.3 ผู้บังคับบัญชาของท่านไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว      
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน 

11(19.6%)  28(50.0%) 17(30.4%) 0 0 3.89 77.86 

6.4 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการ
ทำงานโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ 

9(16.1%) 27(48.2%)  19(33.9%) 0 1(1.8%) 3.77 75.36 

6.5 ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
ปฏิบัติอื่น ๆ อย่างยุติธรรมเสมอภาคเช่นเดียวกับ
ผู้ร่วมงานคนอื่น 

7(12.5%)  28(50.0%) 19(33.9%) 0 2(3.6%) 3.68 73.57 

ค่าเฉลี่ย   3.75 74.93 

6.6 โดยสรุปท่านพึงพอใจกับ ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงาน เพียงใด 3.73 74.64 

 
 



1.7 ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่

ระหว่าง 3.57 – 3.77 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานของท่านเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย 
3.77)  และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ภาระงานที่ต้องรับผดชอบไม่ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น  
เครียด นอนไม่หลับ ป่วยง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.57) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

7.1 การปฏิบัติงานของท่านเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 5(8.9%) 33(58.9%) 18(32.1%) 0 0 3.77 75.36 

7.2 ท่านไม่ต้องทำงานนอกเวลาปฏิบัติงาน หรือนำงานกลับไป     
ทำที่บ้าน 

6(10.7%) 27(48.2%) 20(35.7%) 2(3.6%) 1(1.8%) 3.63 72.5 

7.3 ภาระงานที่ต้องรับผดชอบไม่ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ เช่น เครียด  นอนไม่หลับ  ป่วยง่าย 

5(8.9%) 27(48.2%) 20(35.7%) 3 (5.4%) 1(1.8%) 3.57 71.43 

7.4 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ขององค์กรได้เสมอ(งานของกลุ่มงาน
อื่นหรืองานที่เป็นส่วนรวมโดยตนเองไม่ใช่ผู้รับผดิชอบหลัก) 

6(10.7%) 24(42.9%) 26(46.4%)  0 0 3.64 72.86 

7.5 ท่านมีเวลาว่างให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข 7(12.5%)  26(46.4%)  21(37.5%) 1(1.8%) 1(1.8%) 3.66 73.21 

ค่าเฉลี่ย   3.65 73.07 

7.6 โดยสรุปท่านพึงพอใจกับ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว เพียงใด 3.71 74.29 

 
1.8 ความภูมิใจในองค์กร 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความภูมิใจในองค์กรมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ระหว่าง  

3.75 – 3.93 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม เช่น การประหยัดพลังงาน (ค่าเฉลี่ย 3.93)  และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีความภูมิใจเมื่อบอกผู้อ่ืน 
ว่าทำงานท่ีหน่วยงาน และสามารถนำความรู้จากการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมและประเทศชาติได้ (ค่าเฉลี่ย 3.75) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

8. ความภูมิใจในองค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

8.1 ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ 7(12.5%)  32(57.1%) 16(28.6%) 0 1(1.8%) 3.79 75.71 

8.2 ท่านมีความภูมิใจเมื่อบอกผู้อื่นว่าทำงานที่หน่วยงาน/องค์กรแห่งนี้ 8(14.3%) 27(48.2%) 20(35.7%) 1(1.8%) 0 3.75 75 

8.3 ท่านสามารถนำความรู้จากการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ 

7(12.5%)  28(50.0%) 21(37.5%) 0 0 3.75 75 

8.4 หน่วยงาน/องค์กรของท่านมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับสำหรับ
บุคคลภายนอก 

10(17.9%)  29(51.8%) 17(30.4%) 0 0 3.88 77.5 

8.5 หน่วยงาน/องค์กรของท่านมีการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การประหยัดพลังงาน 

10(17.9%) 32(57.1%) 14 (25.0%) 0 0 3.93 78.57 

ค่าเฉลี่ย   3.82 76.36 

8.6 โดยสรุปท่าน ภูมิใจในองค์กร เพียงใด 3.88 77.5 

 
 
 
 
 
 
 



2. การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน 
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกองคลังต่อปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกั บคุณภาพชีวิตการทำงาน  

พบว่า ค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจอยู ่ระหว่าง 3.27 – 3.88 โดยปัจจัยที ่บุคลากรมีความพึงพอใจมากที ่สุด  
ได้แก่ ความภูมิใจในองค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.88) รองลงมาเป็นการทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน   
(ค่าเฉลี่ย 3.82) และปัจจัยที่บุคลากรมีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
(ค่าเฉลี่ย 3.27) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

ความพึงพอใจ 
พึงพอใจ 
อย่างยิ่ง 

พึงพอใจ 
มาก 

พึงพอใจ 
ปานกลาง 

ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ 

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับของ 
ความพึงพอใจ 
ในการทำงาน 

ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม  

 4(7.1%)  13(23.2%)  34(60.7%)  4(7.1%)  1(1.8%) 3.27 65.36 ปานกลาง 

สภาพการปฏบิัติงานน่าอยู ่
น่าทำงานและส่งเสริมสุขภาพ  

 7(12.5%) 27(48.2%)   21(37.5%)   1(1.8%) 0 3.71 74.29 มาก 

ความก้าวหนา้และความมั่นคง 
ในงาน  

6(10.7%) 25(44.6%) 24(42.9%)  0 1(1.8%)  3.63 72.5 มาก 

โอกาสในการพัฒนาและ 
การใช้ความสามารถของบุคคล  

5(8.9%) 23(41.1%) 25(44.6%) 2(3.6%) 1(1.8%) 3.52 70.36 มาก 

การทำงานร่วมกันและ
ความสัมพันธก์ับบุคคลอื่น  

9(16.1%) 30(53.6%) 16(28.6%) 0 1(1.8%) 3.82 76.43 มาก 

ประชาธิปไตยและความยุติธรรม 
ในการทำงาน  

8(14.3%) 28(50.0%) 18(32.1%) 1(1.8%) 1(1.8%) 3.73 74.64 มาก 

ความสมดุลระหวา่งงาน 
กับชีวิตส่วนตวั  

6(10.7%) 28(50.0%) 22(39.3%) 0 0 3.71 74.29 มาก 

ความภูมิใจในองค์กร  8(14.3%) 33(58.9%) 15(26.8%) 0 0 3.88 77.5 มาก 
 

ส่วนที่ 3 แนวโน้มที่จะทำงานกับหน่วยงานต่อไป  
การประเมินความคิดเห็นของบุคลากรกองคลังต่อแนวโน้มที่จะทำงานกับหน่วยงานต่อไป พบว่า 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.64 – 3.84 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ยังไม่คิดมอง
หางานใหม่ในองค์กรอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.84)  ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ำสุด ได้แก่ ไม่ได้หาข้อมูลการ
ทำงานใหม่ในองค์กรอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.64) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

แนวโน้มที่จะทำงานกบั
หน่วยงานต่อไป 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับ 
ของ 

คุณภาพชีวติ 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

1. ท่านยังไม่คิดมองหางาน
ใหม่ในองค์กรอื่น 

17(30.4%) 16(28.6%) 20(35.7%) 3 (5.4%) 0 3.84 76.79 อาจจะทำต่อไป 

2. ท่านไม่ได้หาข้อมูลการ
ทำงานใหม่ในองค์กรอื่น 

14 (25.0%)  13(23.2%) 25(44.6%) 3 (5.4%) 1(1.8%) 3.64 72.86 อาจจะทำต่อไป 

3. ท่านมีการวางแผน
เพื่อที่จะอยู่ในหน่วยงานนี้
ให้นานที่สุด 

 13(23.2%) 20(35.7%) 23(41.1%) 0 0 3.82 76.43 อาจจะทำต่อไป 

4. ท่านไม่เคยคิดทีจ่ะลาออก
จากหนว่ยงานนี ้

16(28.6%)  13(23.2%) 25(44.6%) 1(1.8%) 1(1.8%) 3.75 75.00 อาจจะทำต่อไป 

ค่าเฉลี่ย 3.75 75.27  



 

สรุปผลการตอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ผลการตอบ คุณภาพชีวิต ระดับความพึงพอใจ 
ด้านที ่1 การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  3.30 3.27 
ด้านที ่2 สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทำงานและส่งเสริมสุขภาพ  3.80 3.71 
ด้านที ่3 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  3.66 3.63 
ด้านที ่4 โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล  3.52 3.52 
ด้านที ่5 การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  3.74 3.82 
ด้านที ่6 ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงาน  3.75 3.73 
ด้านที ่7 ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  3.65 3.71 
ด้านที ่8 ความภูมิใจในองค์กร  3.82 3.88 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.65 3.65 
แนวโน้มที่จะทำงานกับหน่วยงานต่อไป  3.75  

 

แปลผล 

ช่วง ระดับของคุณภาพชีวิต  
ด้านที ่ 

1 

ด้านที ่

2 

ด้านที ่

3 

ด้านที ่

4 

ด้านที ่

5 

ด้านที่ 

6 

ด้านที ่

7 

ด้านที ่8 

4.21 - 5.00  ดีมาก          

3.41 - 4.20  ด ี
 

3.80 3.66 3.52 3.74 3.75 3.65 3.82 

2.61 - 3.40  ปานกลาง  3.30        

1.81 - 2.60  ไม่ด ี          

1.00 - 1.80  ไม่ดีอย่างมาก          

 

ช่วง ระดับความพึงพอใจ 
ด้านที ่ 

1 

ด้านที ่ 

2 

ด้านที ่ 

3 

ด้านที ่ 

4 

ด้านที ่ 

5 

ด้านที่  

6 

ด้านท่ี  

7 

ด้านที ่ 

8 

4.21 - 5.00  มากที่สุด          

3.41 - 4.20  มาก 
 

3.71 3.63 3.52 3.82 3.73 3.71 3.88 

2.61 - 3.40  ปานกลาง  3.27        

1.81 - 2.60  ไม่พึงพอใจ          

1.00 - 1.80  ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง          

 

ระดับแนวโนม้ในการทำงาน  หมายถึง  ผลการตอบ 

4.21 - 5.00  ทำต่อไปแน่นอน   

3.41 - 4.20  อาจจะทำต่อไป 3.75 

2.61 - 3.40  ไม่แน่ใจ   



ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามวัดคุณภาพชีว ิตในการทำงานของบุคลากรกองคลัง  

ในทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต 
การทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และส่วนที่ 3 แนวโน้มที่จะทำงานกับหน่วยงานต่อไป พบปัญหาในด้านบุคลากร    
มีอายุมากขึ ้น อยู ่ในช่วงอายุ 38 ปีขึ ้นไป มีจำนวนถึง 64.28% และในด้านที ่ 1 การได้ร ับค่าตอบแทน 
ที่เพียงพอและยุติธรรม มีการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งกองคลังได้นำผลการประเมิน
ในประเด็นที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด 3 ลำดับแรกมาใช้เป็นประเด็นในการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

- เงินเดือนที่ไดร้ับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน อยู่ระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.21 
- มีการจัดสวัสดิการต่างๆ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ  อยู่ระดับ    

ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.21 
- ความคิดเห็นด้านตำแหน่งหน้าที่ที่พร้อมจะให้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับ อยู่ระดับ

ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.36 
ซ่ึงเป็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาในด้านเกี ่ยวกับบุคลากรและความก้าวหน้าในตำแหน่ง       

เห็นควรกำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมความรู้ในการออม การลดหนี้ การสร้างรายได้ และความก้าวหน้าใน   
สายอาชีพ และแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

1. ให้ความรู้เกี ่ยวกับการออม การลดหนี้ และการสร้างรายได้ เพื่อให้บุคลากรมีรายได้ที่เพียงพอ 
ต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน 

2. สนับสนุนให้ข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ  
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอายุมากข้ึนและมีความต้องการความม่ันคง ความก้าวหน้าในสายงานต่อไป 
ที่มาของประเด็นความรู้ 
1.การออม การลดหนี้ และการสร้างรายได้ 
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_H
appyMoneyGuide-
%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8
%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0
%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%A
D%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%
B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5
%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B
9%89.pdf 
2. กฎ กพ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564 
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w1-64-attachment.pdf 
3. การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/career-path-planning-rev25561209.pdf 
 

 

 

https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2021/Sep/TSI_eBook_031_PF_HappyMoneyGuide-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w1-64-attachment.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/career-path-planning-rev25561209.pdf


การวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
 จากข้อมูลการวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อรอบ 5 เดือนแรก ซึ่งได้มีการสำรวจความพึงพอใจ 
การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ฯ เมื่อเดือนเมษายน 2565 โดยมรีายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้าหน้าที่กองคลัง) 

กองคลังได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) มีรายละเอียดดังนี้ 

กองคลังมีเจ้าหน้าที ่ จำนวน 62 คน มีผู ้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 59 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 95  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  

 
 

2. ช่วงอายุ  

 
 

3. กลุ่มงาน 

 
 

 



ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจจากการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)  

  
 

 
 1. สถานที่ทำงาน

ของกองคลัง
สะอาดและเป็น

ระเบียบ  
เรียบร้อย 

2. บริเวณโต๊ะทำงานมี
แสงสว่างเพยีงพอ 

3. การจัดเก็บ
เอกสารมีความ

เป็นระบบ/
ระเบียบ 
เรียบร้อย 

4. มีเครือ่งมอื
เครื่องใช้สำนกังาน 

วัสดุ อุปกรณ ์
เพียงพอ อยู่ใน

สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน เหมาะสมกับ
การทำงานและ

ทันสมยั 

5. การตรวจ
สุขภาพประจำปี

ของบุคลากร  
มีประโยชน ์

6. สถานที่จัด
กิจกรรม 

ออกกำลังกาย 
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในกอง
คลัง และกรม
อนามยัมีความ

เหมาะสม 

7. โดยภาพรวม
ท่านมีความพึง
พอใจกับการ

ดำเนนิงานสถานที่
ทำงานน่าอยู่ น่า
ทำงานเพียงใด 

ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี   

 

สรุปผลความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1. สถานที่ทำงานของกองคลังสะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อย มาก 

2. บริเวณโต๊ะทำงานมีแสงสว่างเพียงพอ มาก 

3. การจัดเก็บเอกสารมีความเป็นระบบ/ระเบียบ เรียบร้อย มาก 
4. มีเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพที่ดี  
พร้อมใช้งาน เหมาะสมกับการทำงานและทันสมัย 

มาก 

5. การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร มีประโยชน์ มาก 
6. สถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในกองคลัง  
และกรมอนามัยมีความเหมาะสม 

มาก 

7. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจกับการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่  
น่าทำงานเพียงใด 

มาก 

 
 จะเห็นได้ว่า บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก กับการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่า
ทำงานที่ผ่านมาในรอบ 5 เดือนแรก สำหรับในส่วนของผลการเข้ารับตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่า
ทำงานที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ของกรมได้ให้ข้อเสนอแนะกับกองคลัง ซึ่งกองคลังจะนำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงสถานที่ทำงานตามเกณฑ์การประเมินฯ ต่อไป  

 

 

 



2. การวิเคราะห์ผู้รับบริการ (ผู้มาติดต่อราชการ) 
กองคลังได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานจากผู้รับบริการของกองคลัง (ผู้มาติดต่อราชการ) สรุปรายละเอียดดังนี้ 
จากการสำรวจความพึงพอใจฯ พบว่ามีผู้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 31 คน เป็นเพศชาย 12 คน   

หญิง 19 คน อายุ 20 - 30 ปี จำนวน 7คน , อายุ 31 - 45 ปี จำนวน 15 คน และอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป 
จำนวน 9 คน 

หัวข้อ จำนวนผู้เลือกระดับความพึงพอใจ สรุปผล 
ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ 

  อย่างยิ่ง 
1. สถานที่รับบริการของกองคลังสะอาดและเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

13 15 3 - - มาก  

2. บริเวณที่รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ 16 13 2 - - มากที่สุด  
3. ป้ายสื่อสารข้อมูลมีความชัดเจน 15 13 2 - - มากที่สุด 
4. บริเวณที่รับบริการมีเจลล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์เพียงพอ 19 7 5 - - มากที่สุด 
5. เจ้าหน้าที่ให้บรกิารด้วยความสภุาพเต็มใจให้บริการ 26 4 1 - - มากที่สุด 
6. โดยภาพรวมทา่นมีความพึงพอใจ ในการเข้ารับบริการ
เพียงใด 

21 10  - - มากที่สุด 

 

โดยไม่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

ของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาสถานที่ทำงาน
น่าอยู่ น่าทำงานฯ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการเป็นอย่างมาก ซึ่งกองคลังเห็นถึง
ความสำคัญ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ โดยจะนำความรู้จากเกณฑ์ประเมิน 5 ส และเกณฑ์การ
ประเมินสถานที่ทำงาน น่าอยู ่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน ประจำปี
งบประมาณ 2565 มาดำเนินการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
 แต่เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2565 พบว่า มีสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
(COViD-19) ที่มีการติดต่อกันง่ายจากสัมผัสเชื้อที่ลอยในอากาศ ทำให้บุคลากรกองคลังที่มีการติดต่อราชการ และ
ให้บริการมีความเสี่ยงสูง และอาจติดเชื้อหลังจากสัมผัสโรคเพิ่มขึ้นจำนวนมาก กองคลังจึงได้นำมาตรการ 
DMHTT ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ป้องกันการระบาดของโรค ได้แก่ 

D = Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร  
M = Mask Wearing คือการสวมหน้ากากอนามัยเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย  
H = Hand Washing คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ำสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพราะมีโอกาสที่

เราจะนำมามาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัวได้ 
T = Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ ทั้งก่อนเข้าทำงาน ร้านสะดวกซ้ือ และหากทราบ

ว่า มีประวัติไปพื้นท่ีเสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจ COViD-19 
T = Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั ้งที ่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ และโหลดแอป 

หมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากทำได้ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงติดโรคของตนเอง หากมี SMS แจ้งเตือนว่ามี
ประวัติไปทีเ่สี่ยงมา จะได้กักตัว หรือตรวจ COViD-19 ได้อย่างรวดเร็ว 
 







มาตรการและประเด็นความรูใ้ห้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์ PIRAB ฉบับปรับปรุง (ในรอบ 5 เดือนหลัง) 
 

จากข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก , สถานการณ์สุขภาพ , ข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากรในกองคลัง และการสำรวจความพึงพอใจของการ
ดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ มาประกอบการวางแผน เพื่อกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ให้แก่
บุคลากรกองคลัง รอบ 5 เดือนหลัง โดยการวิเคราะห์ด้วยกลยุทธ์ PIRAB เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน          
มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

มาตรการ กลวิธีการดำเนินงาน หลักการและ
เหตุผลการกำหนด

มาตรการ 

รายการประเด็น
ความรู้ที่ให้แก่

บุคลากร 

หลักการและเหตุผล
การกำหนดประเด็น

ความรู้ 

กิจกรรม 

1. การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสถานท่ี
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
 

 P : Partner สร้างการมี 
     ส่วนร่วม 
 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 

- ประกาศนโยบายสถานท่ี
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน  
มีชีวิตชีวา เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของ
คนทำงานและประกาศ
วัฒนธรรมองค์กร 
- แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา
สถานท่ีทำงานน่าอยู่ฯ 
- รวบรวมและวิเคราะห์
สถานการณ์การดำเนินงานใน
ปี2564 ผลการวิเคราะห์ภาวะ
สุขภาพของบุคลากร 
- วิเคราะห์ผลการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ประชุมคณะทำงานพัฒนา
สถานท่ีทำงาน น่าอยู่  
น่าทำงาน  มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้าง คุณภาพชีวิต เพื่อ
วางแผนการพัฒนาองค์กร 

องค์กรให้ความสำคัญใน
การพัฒนาสถานท่ี
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต        
ได้ประกาศเป็นนโยบาย
และวัฒนธรรมองค์กร 
และแต่งตั้งคณะทำงาน
พัฒนาสถานท่ีทำงานน่า
อยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา 
และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต  โดยมีตัวแทน    
ทุกกลุ่มงาน เพื่อสร้าง
การม ีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาสถานท่ี
ทำงานฯ และพัฒนาคน
ในองค์กรให้มีสุขภาพท่ีดี
และคุณภาพชีวิตท่ีดี  

เกณฑ์ประเมิน 5 ส 
และเกณฑ์การประเมิน
สถานท่ีทำงาน น่าอยู่ 
น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

กรมให้ความสำคัญในการ
พัฒนาสถานท่ีทำงานน่าอยู่ 
น่าทำงาน  มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้าง คุณภาพชีวิต โดย
กำหนดให้หน่วยงาน
ดำเนินงานพัฒนาหน่วยงาน
รับการประเมินฯ จากเกณฑ์
ประเมิน 5 ส และเกณฑ์การ
ประเมินสถานท่ีทำงานน่าอยู่ 
น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน ประจำปี
งบประมาณ 2565 ท่ีมี    
เป้าหมายถึงระดับดีเยี่ยม 

1. ประกาศนโยบายสถานท่ีทำงานน่าอยู่     
น่าทำงาน มีชีวิตชีวา เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทำงานและ
ประกาศวัฒนธรรมองค์กร 
2. รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์การ
ดำเนินงานในปี2564 ผลการวิเคราะห์
ภาวะสุขภาพของบุคลากร 
3. วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และจัดทำทำเนียบผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
4. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสถานท่ี
ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน  มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้าง คุณภาพชีวิต และจัดประชุมฯ
เพื่อวางแผนการพัฒนาองค์กร 
 

 



มาตรการ กลวิธีการดำเนินงาน หลักการและเหตุผลการ
กำหนดมาตรการ 

รายการประเด็นความรู้ที่
ใหแ้ก่บุคลากร 

หลักการและเหตุผลการ
กำหนดประเด็นความรู้ 

กิจกรรม 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและสมดุลในชีวิตการ
ทำงาน 

 
I : Investment ประสานแหล่ง    
    เงินทุนเพื่อพัฒนา 
A : Advocacy การช้ีนำ สื่อสาร 
   การสนับสนุน  

- สอบถามความต้องการได้รับ
ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- วิเคราะห์แบบสอบถามและ
การประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากร 
- จัดทำกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
และสมดุลในชีวิตการทำงาน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากร ซ่ึงไดม้ีนโยบายให้
ส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของบุคลากร   
ด้วยสนับสนุนให้บุคลากร    
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในหน่วยงานและ 
กรมอนามัย 

-การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
-คู่มือธงโภชนาการ 
-ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ  
ช่องปาก 
 
 
 
 

จากผลสำรวจดัชนีมวลกาย (BMI) 
ของบุคลากรกองคลัง พบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
ปกติ (สุขภาพดี) จำนวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.61 แต่ยังควร 
มีการสนับสนุนให้ความรู้ส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ   
ท่ีดีต่อไป 

1. จัดกิจกรรมออก
กำลังกาย 

2. จัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้านส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
ความสมดุลในชีวิต 
การทำงาน  
3. จัดกิจกรรม
นันทนาการ 

3. เฝ้าระวังภาวะสุขภาพบุคลากร 
 
R : Regulation การกำกับ ควบคุม 

 

 - ประสานงานให้บุคลากร
ได้รับการตรวจสุขภาพ  
- จัดกิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายให้กับ
บุคลากร 

เพื่อส่งเสริมให้มกีารดูแล 
ป้องกัน และเฝ้าระวังสุขภาพ
ท่ีเป็นสิ่งสำคัญท่ีทุกคนควรให้
ความสำคัญ เพราะยิ่งอายุ
เพิ่มขึ้นการเจ็บป่วย และ
ร่างกายเสื่อมมากขึ้น ทำให้
เกิดปัญหาด้านสุขภาพส่งผล
ต่อการทำงานได้ ดังน้ันจึงควร
มีการควบคุม เฝ้าระวังด้าน
สุขภาพของบุคลากร 

การตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสม
และจำเป็นสำหรับประชาชน 

การตรวจวัดสุขภาพของบุคลากร
มีหลายวิธีในการตรวจสุขภาพ  
ซ่ึงจะมีประโยชน์ให้สามารถรับรู้
สุขภาพของตนเองและป้องกัน 
ดูแลสุขภาพต่อไป 

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

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานท่ีทำงาน
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลใน  
ชีวิตการทำงาน 
 
B : Building capacity การพัฒนา  
    ศักยภาพ,กำลังสร้าง,การทำงาน  
    ร่วมกัน 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับ        
แนวทางการพัฒนาสถานท่ี
ทำงาน ตามเกณฑ์ประเมิน   
5 ส เกณฑ์การประเมิน
สถานท่ีทำงาน น่าอยู่ฯ 
 - จัดกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ฯ 
- รับการตรวจประเมิน
หน่วยงานและพัฒนา
หน่วยงานต่อไป 

เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานท่ีทำงานน่า
อยู่น่าทำงาน  

เกณฑ์ประเมิน 5 ส และเกณฑ์
การประเมินสถานท่ีทำงาน    
น่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน ประจำปีงบประมาณ 
2565 

กรมให้ความสำคัญในการพัฒนา
สถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน  
มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิต โดยกำหนดให้
หน่วยงานดำเนินงานพัฒนา
หน่วยงานรับการประเมินฯ    
จากเกณฑ์ประเมิน 5 ส และ
เกณฑ์การประเมินสถานท่ีทำงาน
น่าอยู่ฯ  ท่ีมีเป้าหมายถึงระดับ      
ดีเยี่ยม 

1. จัดกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่       
น่าทำงาน เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี 
2. เข้ารับการตรวจ
ประเมินสถานท่ีทำงาน
น่าอยู่ 



 

มาตรการ กลวิธีการดำเนินงาน หลักการและเหตุผลการ
กำหนดมาตรการ 

รายการประเด็นความรู้ที่
ใหแ้ก่บุคลากร 

หลักการและเหตุผลการ
กำหนดประเด็นความรู้ 

กิจกรรม 

5. ส่งเสริมความรู้ในการออม     
การลดหน้ี การสร้างรายได้ และ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

A : Advocacy การช้ีนำ สื่อสาร 
   การสนับสนุน 
 

 -ให้ความรู้เกี่ยวกับการออม     
การลดหน้ี การสร้างรายได้ 
 -ให้ความรู้ในการเลื่อน
ตำแหน่งตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็น
ประโยชน์ในการออม        
การลดหน้ี และการสร้าง
รายได้ เพื่อให้เพียงพอกับ    
ค่าครองชีพในปัจจุบันท่ีสูงขึ้น 
และสื่อสารให้ความรู้ในการ
เลื่อนตำแหน่งตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

 -ความรู้เกี่ยวกับการออม     
การลดหน้ี การสร้างรายได้ 
 -ระเบียบหลักเกณฑ์ ในการ
เลื่อนตำแหน่งต่างๆ และ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็น
ประโยชน์ในการออม           
การลดหน้ี และการสร้างรายได้ 
เพื่อให้เพียงพอกับค่าครองชีพ   
ในปัจจุบันท่ีสูงขึ้น และสื่อสารให้
ความรู้ในการเลื่อนตำแหน่ง   
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ และ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

1. จัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้านการออม     
การลดหน้ี การสร้าง
รายได้ 
2. จัดกิจกรรมให้
ความรู้ในการเลื่อน
ตำแหน่งตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
  

 



แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) 

มาตรการ ประเด็นความรู ้ กิจกรรม/ขัน้ตอน เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน 
สถานท่ีทำงานน่าอยู่  
น่าทำงาน 

เกณฑ์ประเมิน 5 ส  
และเกณฑ์การประเมิน
สถานท่ีทำงาน น่าอยู่ น่า
ทำงาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน  

 1.1 ประกาศนโยบายสถานท่ีทำงานน่าอยู่    น่าทำงาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน และ
วัฒนธรรมองค์กรและสื่อสารประชาสัมพันธ์ และแต่งตั้ง
คณะทำงานพัฒนาสถานท่ีทำงานน่าอยู่ฯ                       

บุคลากรรับทราบนโยบาย 
สถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ 
และวัฒนธรรมองค์กร และคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา
สถานท่ีทำงานน่าอยู่ฯ 

  10-30 พ.ย.64  -ประกาศนโยบายสถานท่ี 
ทำงานน่าอยู่ฯ และประกาศ
วัฒนธรรมองค์กรสื่อสารให้
บุคลากรกองคลังทราบ โดยการ
ทำหนังสือแจ้งเวียนและติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 

กลุ่มอำนวยการ 

   1.2 รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรและความรู้ท่ี
นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

วิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรเพื่อ
การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

 1.รอบ 5 เดือน
แรก 10-30 พ.ย. 
64 
 
 
2.รอบ 5 เดือน
หลัง มี.ค.-เม.ย.65 

1.รอบ 5 เดือนแรก รายงาน 
การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การดำเนินงานในปี2564 และ 
ผลการวิเคราะหภ์าวะสุขภาพของ
บุคลากร 
2.รอบ 5 เดือนหลัง รายงานการ   
วิเคราะห์ห์สถานการณ์การ
ดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ปี65 
และผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ
ของบุคลากร 

กลุ่มอำนวยการ 

   1.3 วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจ  
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานท่ีทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และ
ทำทำเนียบผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำ
ทำเนียบผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 1.รอบ 5 เดือน
แรก 10-30 พ.ย. 
64 
 
2.รอบ 5 เดือน
หลัง 
มี.ค.-เม.ย.65 

รายงานการวิเคราะห์ความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำเนียบ 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

กลุ่มอำนวยการ 

   1.4 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานท่ีทำงาน
น่าอยู่น่าทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
มาตรการและประเด็นความรู้ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัดและเสนอผู้อำนวยการเพื่อ
ขออนุมัติแผนปฎิบัติการฯ และมาตรการฯ 

ตัวแทนคณะทำงานฯ  ท้ัง 3 ทีม 
มีส่วนร่วมในการทำแผนปฏิบัติ
การพัฒนาสถานท่ีทำงานฯ และ
มาตรการและประเด็นความรู้ 

 1.รอบ 5 เดือน
แรก 10-30 พ.ย. 
642.รอบ 5 เดือน
หลังมี.ค.-เม.ย.65 

แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานท่ี
ทำงานน่าอยู่น่าทำงานมชีีวิตชีวา 
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
มาตรการและประเด็นความรู้ 

กลุ่มอำนวยการ 



มาตรการ ประเด็นความรู ้ กิจกรรม/ขัน้ตอน เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสถานท่ี
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
(ต่อ) 

  1.5 จัดทำแผนดำเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมในสถานท่ีทำงานน่าอยู่น่าทำงาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน  
ตามเกณฑ์ประเมิน ฯ 

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานท่ีทำงานฯ 

พ.ย.64 - ก.ค.65  -แผนดำเนินการ 
 -ภาพกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ในสถานท่ีทำงานฯ  
(Big Cleaning) ปีละ 2 ครั้ง  

บุคลากรกองคลัง 

1.6 ประชุมหน่วยงานเพื่อกำกับและติดตามการ 
เข้าประเมินการพัฒนาสถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน  
ตามเกณฑ์ HWP , 5 ส. และรายงานผลการดำเนินงานใน
ระบบ DOC 

ตัวแทนคณะทำงานฯ และ
บุคลากรทุกกลุ่มงานประชุม
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานท่ี
ทำงาน มีการรายงานผลใน
ระบบ DOC 
 

ต.ค.64 - ก.ค.65 รายงานการติดตามการ
ดำเนินงานพัฒนาสถานท่ีทำงาน
น่าอยู่น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุข 
ของคนทำงาน 

กลุ่มอำนวยการ 

2.ส่งเสริมให้บุคลากร 
มีกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
สมดุลในชีวิตการ
ทำงาน 

 -การออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
 -คู่มือธงโภชนาการ 
 -ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพช่องปาก 

2.1 จัดทำแบบสอบถามความต้องการฯ และวิเคราะห์หา
ความต้องการได้รับความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากร 

บุคลากรกองคลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

พ.ย.64 - ก.ค.65 ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

พิมพร,พรพรรณ 

  2.2 จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและสมดุลในชีวิตการทำงาน      
1) กิจกรรมออกกำลังกาย 
 

บุคลากรกองคลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

ธ.ค.64 - ก.ค.65 ภาพกิจกรรมออกกำลังกายของ
กองคลัง เช่น การยืดเหยียดช่วง
สั้นๆ 

พิมพร,พรพรรณ 

  2) กิจกรรมให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน 

บุคลากรกองคลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

ธ.ค.64 - ก.ค.65  เจ้าหน้าทีก่องคลังได้รับความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
และความสมดุลในชีวิตการทำงาน 
ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ 
การดูแลสุขภาพช่องปาก  
การส่งเสริมป้องกันภาวะโลหิตจาง 
และการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและ
เหมาะสมสำหรับประชาชน 
 

เจนจิรา, 
ณัฏฐณิชา 



มาตรการ ประเด็นความรู ้ กิจกรรม/ขัน้ตอน เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. เฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพบุคลากร 

การตรวจสุขภาพท่ี
เหมาะสมและจำเป็นสำหรับ
ประชาชน 

3) กิจกรรมนันทนาการ บุคลากรกองคลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

ธ.ค.64 - ก.ค.65 ภาพกิจกรรมนันทนาการของ 
กองคลัง 

พิมพร,พรพรรณ 

  3.1 การตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรกองคลังเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ 

ธ.ค.64 - ก.ค.65  -หลักฐานการตรวจสุขภาพ
ประจำปีของบุคลากรกองคลัง 
 -รายงานการประเมินความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจฯ 
ของบุคลากรที่มีอายุ  
35 ปีขึ้นไป 
 

พิสมัย,ณัฏฐณิชา 

  3.2 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย บุคลากรกองคลังเข้าร่วม 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 
 

ธ.ค.64 - ก.ค.65 มีผลการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกายของกองคลัง 

พิสมัย,ณัฏฐณิชา 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานท่ีทำงาน 
สิ่งแวดล้อมและความ
สมดุลในชีวิตการ
ทำงาน 

เกณฑ์ประเมิน 5 ส และ
เกณฑ์การประเมินสถานท่ี
ทำงาน น่าอยู่น่าทำงาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน  

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าทำงาน  
เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

บุคลากรกองคลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

ธ.ค.64 - ก.ค.65  -หน่วยงานมีสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 
น่าทำงาน เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
-เข้ารับการตรวจประเมินสถานท่ี
ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ 

บุคลากรกองคลัง 

5. ส่งเสริมความรู้ใน
การออม การลดหน้ี 
การสร้างรายได้ และ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

 -การออม ลดหน้ีและการ
สร้างรายได้ 
 -หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการย้ายการโอน 
การประเมินบุคคลและการ
เลื่อนข้าราชการ ตามกฎ 
ก.พ. ฉบับ พ.ศ. 2564 
  

 5.1 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออม ลดหน้ี และ 
การสร้างรายได้ 
 5.2 กิจกรรมสื่อสารแนวทางตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการย้ายการโอน การประเมินบุคคลและ 
การเลื่อนข้าราชการ ตามกฎ ก.พ. ฉบับ พ.ศ. 2564  
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

บุคลากรกองคลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

เม.ย. - ก.ค.65 ภาพกิจกรรมให้ความรู้และ
สื่อสารให้กับเจ้าหน้าท่ีกองคลัง 

จีระภา,พิสมยั, 
พิมพร,ณัฏฐณิชา 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 

ประจำเดือนเมษายน 2565 
 

กลุ ่มอำนวยการขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที ่ทำงานน่าอยู่  
น่าทำงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 ดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ ่งแวดล้อมและสมดุลในชีวิตการทำงานฯ
ประจำเดือน เมษายน 2565  ผ่านช่องทางการสื ่อสาร 4 ช่องทาง ได้แก่ Application Line Group  
เว็ปไซต์กองคลัง บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหนังสือแจ้งเวียน จำนวน 3 เรื่อง คือ 

- เรื่องแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ฟันผุจริงหรือ 

- เรื่องอยากมีรายได้เสริมควรเริ่มจากอะไร 

- เรื่องเตรียมตัวก่อนสงกรานต์ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. มีกิจกรรมมอบการ์ดอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ ในเดือนเมษายน 2565 มีจำนวน 5 คน 

 
 



3. มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในระหว ่างว ัน ด้วยการยืดเหยียดช่วงสั ้นๆ 5 -10 นาที 
ต่อวัน วันละ 2 ครั้ง จำนวน 3 วันต่อสัปดาห์  คือ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี 

 



4. มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยของกองคลัง ในวันที่ 12 เมษายน 2565  
โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู ้อำนวยการกองคลัง และการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย  
เสื้อลายดอกเข้าร่วมกิจกรรม 

 


