
Activities to support 

the community and 

strengthen the bond 

of personnel in the 

department

หัวข้อที่ 4

ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนท่ีชัยนำท ส่วนบริหำรท่ัวไป รอบ 11 เดือน 

PUBLIC  SECTOR  MANAGEMENT  QUALITY  AWARD 

PMQA
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กำรจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้ำง     
ควำมผูกพันของบุคลำกรในหน่วยงำน



เกณฑ์กำรวัด
1. เอกสารสรุปกิจกรรมปีผ่าน (ปี 61)  (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด)

หัวข้อท่ี 4 กำรจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้ำง     
ควำมผูกพันของบุคลำกรในหน่วยงำน

Key Performance Indicator

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท 
ได้จัดกิจกรรมการสนับสนุนชุมชน จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ 
แบ่งปันรอยยิ้มสู่สาธารณชน โดยแยกออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมสนับสนุนชุมชน ถวายของอุปโภค บริโภคเพื่อใช้ใน
กิจกรรมงานประจ าปี ณ วัดหนองตาตน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท
2. กิจกรรมสนับสนุนชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพในรูปแบบ
โครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชน ท่ีมีต่อนโยบายและการด าเนินการของส านักงาน
3. กิจกรรมพัฒนาชุมชนวัดห่อทองค า โดยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางเข้าชุมชน ด้านหน้าและด้านข้างศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง 
จังหวัดชัยนาท 



เอกสำรสรุปกำรจัดกจิกรรมสนบัสนนุชุมชนและเสริมสรำ้งควำมผูกพนั  (ไม่เกิน 1 หน้ำ)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ชื่อ กิจกรรมสนับสนุนชุมชน (ปี 61) ชื่อ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมผูกพัน (ปี 61)

ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนใน ปี 61 ข้อเสนอแนะจาการกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน ปี 61
1. ควรติดตามผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
2. ผลของการด าเนินกิจกรรมควรจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนอย่างยั่งยืน
3. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

1. ควรจัดของรางวัลให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. ควรเปิดให้มีการโหวต เลือกชนิดของเกมส์ท่ี        
จัดแข่งขัน

3. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง อย่างเช่น การ
ท าอาหารและทานข้าวร่วมกัน ถึงแม้จะเป็นเพียง
กิจกรรมท่ีดูว่าไม่ส าคัญแต่ก็มีส่วนในการเสริมสร้าง
ความผูกพันใน

กิจกรรมสนับสนุนชุมชนรวมกับทีมงาน JSB Club 
ภายใต้โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนสานฝันเพื่อน้อง กศน.
ภายในบริเวณวัดศรีสโมสร ต าบลกุดจอก อ าเภอหนอง
มะโมง จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรในหน่วยงาน ลดน้ าด าหัววันสงกานต์และ
เล่นเกมส์เหยียบลูกโป่ง



เกณฑ์กำรวัด
2. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการเลือกจัดกิจกรรมเสริมสนับสนุนชุมชน
และกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานอย่างน้อย 
1 ครั้ง  โดยต้องมีมติเลือกกิจกรรมท่ีจะด าเนินการท้ังกิจกรรมสนับสนุน
ชุมชนและกิจกรรมเสริสร้างความผูกพัน

หัวข้อท่ี 4 กำรจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้ำง     
ควำมผูกพันของบุคลำกรในหน่วยงำน

Key Performance Indicator

ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ได้จัดประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕62 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ณ ห้องประชุม ส านักงาน 
ธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท 

ในการประชุมดังกล่าว ท่ีประชุมได้รับทราบแนวทางวิธีประเมินผล
การจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
ในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้    
การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ท านุบ ารุงศาสนา 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม และฟื้นฟูพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในชุมชนแวดล้อมท่ีอยู่ร่วมกัน 
ตลอดจนเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสในสังคม ท้ังนี้ในการสนับสนุน
ชุมชนท่ีส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ในองค์กรและได้
ให้ความร่วมมือกันในการด าเนินการ รวมท้ังต้องไม่ใช้งบประมาณ
แผ่นดินในการด าเนินกิจกรรม 

ที่ประชุมมมีติ อนุมัติให้ด ำเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชน

และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน โครงกำร 
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมอุทิศ พัฒนำท้องถิ่นในด้ำน
สำธำรณสุข”





ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ชัยนาท
จัดประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62  

เพ่ือพิจารณาการจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้าง     
ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน

































ภำพประกอบกำรประชุมประจ ำเดือน 
ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภำพันธ์ ๒๕62

ณ ส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ชัยนำท



เกณฑ์กำรวัด
3. รายละเอียดโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนพร้อมกับกิจกรรม
เสริมสร้างความผูกพัน 1 โครงการ  ระบุแหล่งท่ีมาของเงินในการ      
จัดกิจกรรม (เขียนเป็นรูปแบบโครงการ)  ห้ามใช้งบประมาณ และเงิน
ทางราชการ ยกเว้นเงินท่ีจัดสรรให้หน่วยงานด าเนินโครงการฯ

หัวข้อท่ี 4 กำรจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้ำง     
ควำมผูกพันของบุคลำกรในหน่วยงำน

Key Performance Indicator

ตามมติท่ีประชุมส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ครั้งท่ี 2/2562 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ณ ห้องประชุม ส านักงาน      
ธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท อนุมัติให้ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน โครงการ “ร่วมแรง 
ร่วมใจ ร่วมอุทิศ พัฒนาท้องถิ่นในด้านสาธารณสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนสถานท่ีก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บางขุดแห่งใหม่
2. เพื่อใหป้ระชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุข
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันของชุมชนและของ

บุคลากรในหน่วยงาน
4. เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีในการช่วยเหลือสังคม 







เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท
ได้รับเงินรางวัลจากโครงการ
ประกวดการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
จึงได้น าเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ส านักงาน 





เกณฑ์กำรวัด
4. หลักฐานต่างๆ เช่น เอกสาร ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ เพื่อแสดงการจัด
กิจกรรมสนับสนุนชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้

4.1 แสดงถึงการสนับสนุนชุมชนและความผูกพันของบุคลากร    
ระดับดีมาก      (ได้ 3 คะแนน)

4.2 แสดงถึงถึงการสนับสนุนชุมชนและความผูกพันของบุคลากร 
ระดับดี           (ได้ 2.5 คะแนน)

4.3 แสดงถึงถึงการสนับสนุนชุมชนและความผูกพันของบุคลากร 
ระดับปานกลาง (ได้ 2 คะแนน)

4.4 แสดงถึงถึงการสนับสนุนชุมชนและความผูกพันของบุคลากร 
ระดับต่ า          (ได้ 1.5 คะแนน)
(โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและความผูกพันของบุคลากรใน
ระดับดีมาก หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เช่น รูปภาพ คลิปวีดีโอ 
เป็นต้น เพื่อให้ส่ือถึงการสนับสนุนชุมชนควรมีภาคประชาชนร่วมอยู่ใน
การด าเนินกิจกรรม และกิจกรรมเสริมสร้างความความผูกพัน ควรส่ือให้
เห็นภาพถึงความร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรัก ความ
สามัคคี ในการท ากิจกรรม (รูปภาพหรือคลิปควรส่ือให้เห็นตามค าอธิบาย
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน)

หัวข้อท่ี 4 กำรจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้ำง     
ควำมผูกพันของบุคลำกรในหน่วยงำน

Key Performance Indicator

ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ได้จัดท า โครงกำร “ร่วมแรง ร่วมใจ 
ร่วมอุทิศ พัฒนำท้องถ่ินในด้ำนสำธำรณสุข” โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
1. รับมอบ – ส่งมอบเอกสารหลักฐานท่ีดิน
2. ท าบุญเล้ียงเพลพระและร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี
3. เล้ียงอาหารกลางวัน

ซึ่งการจัดกิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมาย สามารถติดตามได้จาก
คลิป VDO และรูปภาพประกอบ







https://youtu.be/BZg902vDwtw

ภำพและ VDO ประกอบกจิกรรม 
กิจกรรมสนบัสนนุชุมชนและเสริมสรำ้งควำมผูกพนั

ของบุคลำกรในหนว่ยงำน
โครงกำร “ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมอุทิศ พัฒนำท้องถิ่นในดำ้นสำธำรณสขุ”

https://youtu.be/BZg902vDwtw


เกณฑ์กำรวัด
5. ส ำรวจควำมพึงพอใจประชำชนในชุมชนและของบุคลำกรใน
หน่วยงำนต่อกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร (จัดส่งแบบสอบถามที่ได้ด าเนินการส ารวจ
แล้วอย่างละ 1 ชุด)

หัวข้อท่ี 4 กำรจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้ำง     
ควำมผูกพันของบุคลำกรในหน่วยงำน

Key Performance Indicator

ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาทได้ติดตามและประเมินผลการ    
จัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยใช้วิธีประเมินผลจำกแบบส ำรวจ
อิ เล็กทรอนิกส์  (Google Forms) เ ก่ียวกับควำมพึงพอใจของ

ประชำชนในชุมชน จ ำนวน 30 คน 
การใช้แบบส ารวจอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) เป็นการลดใช้

กระดาษและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตอบแบบส ารวจ ท้ังนี้ได้
แนบตัวอย่างแบบส ารวจท่ีไ ด้ด า เนิ นการส ารวจ เรียบร้ อยแล้ว 

จ ำนวน 1 ชุด









เกณฑ์กำรวัด
5. ส ำรวจควำมพึงพอใจประชำชนในชุมชนและของบุคลำกรใน
หน่วยงำนต่อกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร (จัดส่งแบบสอบถามที่ได้ด าเนินการส ารวจ
แล้วอย่างละ 1 ชุด)

หัวข้อท่ี 4 กำรจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้ำง     
ควำมผูกพันของบุคลำกรในหน่วยงำน

Key Performance Indicator

ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาทได้ติดตามและประเมินผลการ    
จัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยใช้วิธีประเมินผลจำกแบบส ำรวจ
อิ เล็กทรอนิกส์  (Google Forms) เ ก่ียวกับควำมพึงพอใจของ

บุคลำกรในหน่วยงำน จ ำนวน 19 คน 
การใช้แบบส ารวจอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) เป็นการลดใช้

กระดาษและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตอบแบบส ารวจ ท้ังนี้ได้
แนบตัวอย่างแบบส ารวจท่ีไ ด้ด า เนิ นการส ารวจ เรียบร้ อยแล้ว 

จ ำนวน 1 ชุด











เกณฑ์การวัด
6. ส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในชุมชนและของบุคลำกรใน
หน่วยงำนต่อกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร

หัวข้อท่ี 4 การจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้าง     
ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน

Key Performance Indicator

6.1 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน จ านวน 30 คน 
ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาทได้น าข้อมูลสรุปผลความพึงพอใจ

ของประชาชนในชุมชนจากแบบส ารวจอิเล็กทรอนิกส์ มาสรุปผล     
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด พร้อมตารางค านวณ 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ มีดังนี้

ร้อยละความพึงพอใจ 85 ขึ้นไปจะได้   1 คะแนน
ร้อยละความพึงพอใจ 80 - 84 จะได้   0.8 คะแนน
ร้อยละความพึงพอใจ 75 - 79 จะได้   0.6 คะแนน
ร้อยละความพึงพอใจ 70 - 74 จะได้   0.4 คะแนน 
ร้อยละความพึงพอใจ 65 - 69 จะได้   0.2 คะแนน
ต่ ากว่า 65  จะได้  0 คะแนน

ซึ่งผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน อยู่ในเกณฑ์

การให้คะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 97.78







เกณฑ์การวัด
6. ส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในชุมชนและของบุคลำกรใน
หน่วยงำนต่อกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร

หัวข้อท่ี 4 การจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้าง     
ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน

Key Performance Indicator

6.2 สรุปผลความพึงพอใจของของบุคลากรในหน่วยงาน จ านวน 19 คน

ร้อยละความพึงพอใจ 85 ขึ้นไปจะได้   1 คะแนน
ร้อยละความพึงพอใจ 80 - 84 จะได้   0.8 คะแนน
ร้อยละความพึงพอใจ 75 - 79 จะได้   0.6 คะแนน
ร้อยละความพึงพอใจ 70 - 74 จะได้   0.4 คะแนน 
ร้อยละความพึงพอใจ 65 - 69 จะได้   0.2 คะแนน
ต ่ากว่า 65  จะได้  0 คะแนน

ซึ งผลการส่ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน อยู่ใน

เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 92.60

ส่านักงานธนารักษ์พื้นที ชัยนาทได้น่าข้อมูลสรุปผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรในหน่วยงาน จากแบบส่ารวจอิเล็กทรอนิกส์ มาสรุปผล     
ตามแบบฟอร์มที ก่าหนด พร้อมตารางค่านวณ 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ มีดังนี้







เกณฑ์การวัด
7. เอกสารสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสนับสนุน
ชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันจะต้องท าเป็นบันทึกเสนอ
ผู้บริหารทราบและลงนาม  สรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมสนับสนุน
ชุมชนและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่
เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรม ข้อดี ข้อเสีย ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงในครั้งต่อไป 
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินหรือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรมเป็นผู้
ประเมิน หากไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงานผู้จัด
กิจกรรมต้องเป็นผู้สรุปภาพรวมตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นเพื่อจะได้ 
น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

หัวข้อท่ี 4 การจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้าง     
ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน

Key Performance Indicator









ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ 
ของประชาชนในชุมชน จ านวน 30 คน



ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ 
ของบุคลากรในหน่วยงาน จ านวน 19 คน




