
 
ผู้ประเมิน สุจิตรา  บุญโต กลุ่มอ านวยการ 

คณะท างานจัดกิจกรรมสื่อสาร รณรงค์ และประชาสมัพันธ์ สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสขุของ
คนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) กองแผนงาน ประจ าปี 2564 

การตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส กลุ่มอ านวยการ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2564 
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ประจ าเดือนเมษายน 2564 
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ผู้ประเมิน สุจิตรา  บุญโต กลุ่มอ านวยการ 
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ผู้ประเมิน เขมณฏัฐ์  ศิริเชาวพัฒน์ กลุม่พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์
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ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
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ผู้ประเมิน เขมณฏัฐ์  ศิริเชาวพัฒน์ กลุม่พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์

คณะท างานจัดกิจกรรมสื่อสาร รณรงค์ และประชาสมัพันธ์ สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และความสขุของ
คนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) กองแผนงาน ประจ าปี 2564 

การตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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การตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ 
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ผู้ประเมิน ระพีพรรณ ศรีเนตร กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์การงบประมาณ 
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ผู้ประเมิน นภาภรณ ์นิมิตเดชกุลชัย กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล 
คณะทำงานจัดกิจกรรมสื่อสาร รณรงค์ และประชาสมัพันธ์ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และความสขุของ

คนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) กองแผนงาน ประจำปี 2564 

การตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล 
ประจำเดือนมีนาคม 2564 



 
ผู้ประเมิน นภาภรณ ์นิมิตเดชกุลชัย กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล 
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การตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล 
ประจำเดือนเมษายน 2564 
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การตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล 
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การตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 



ผู้ประเมิน มัณฑนา ควรพินิจ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะท ำงำนจัดกิจกรรมสื่อสำร รณรงค์ และประชำสมัพันธ์ สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน เสริมสร้ำงคุณภำพชีวติ และควำมสขุ 

ของคนท ำงำน (Healthy Workplace Happy for Life) กองแผนงำน ประจ ำปี 2564 

กำรตรวจประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมิน 5 ส กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 



 
ผู้ประเมิน มัณฑนา ควรพินิจ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะท ำงำนจัดกิจกรรมสื่อสำร รณรงค์ และประชำสมัพันธ์ สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน เสริมสร้ำงคุณภำพชีวติ และควำมสขุ 
ของคนท ำงำน (Healthy Workplace Happy for Life) กองแผนงำน ประจ ำปี 2564 

กำรตรวจประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมิน 5 ส กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประจ ำเดือนเมษำยน 2564 

   



 
ผู้ประเมิน มัณฑนา ควรพินิจ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ของคนท ำงำน (Healthy Workplace Happy for Life) กองแผนงำน ประจ ำปี 2564 

กำรตรวจประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมิน 5 ส กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 

  



 
ผู้ประเมิน มัณฑนา ควรพินิจ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะท ำงำนจัดกิจกรรมสื่อสำร รณรงค์ และประชำสมัพันธ์ สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน เสริมสร้ำงคุณภำพชีวติ และควำมสขุ 
ของคนท ำงำน (Healthy Workplace Happy for Life) กองแผนงำน ประจ ำปี 2564 

กำรตรวจประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมิน 5 ส กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 

  



ผู้ประเมิน มัณฑนา ควรพินิจ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะท ำงำนจัดกิจกรรมสื่อสำร รณรงค์ และประชำสมัพันธ์ สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน เสริมสร้ำงคุณภำพชีวติ และควำมสขุ 

ของคนท ำงำน (Healthy Workplace Happy for Life) กองแผนงำน ประจ ำปี 2564 

กำรตรวจประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมิน 5 ส กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 




