




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 

 


