
 

 
2. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนเพ่ือกำหนดมาตรการและ    

ประเด็นความรู้ใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน 

2.1 มาตรการ และกลวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์ PIRAB 

2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) 



2. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

จากผลการตรวจประเมินผลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5ส. และผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for Life ระดับดี 39 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 42 คะแนน) และ 43.90 คแนน (คะแนนเต็ม 44 คะแนน ตามลำดับ โดยได้รับข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน (GAP) ตามประเด็น ดังนี้ 

1. เกณฑ์ 5 ส 

• ป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ : มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ มากเกินไป 
• ห้องประชุม : ไม่เก็บปลั๊กไฟหลังใช้งานเสร็จ (ตัดในส่วนของความปลอดภัย) 
• ถังขยะ : พบกล่องอาหารที่ทานเสร็จ (กล่องโฟม) และทิ้งขยะไม่ถูกประเภท โดยพบว่ามีการนำเอาถุงเศษ

อาหารไปทั้งไว้ในถังขยะรีไซเคิล ทั้งนี้ ยังพบเศษอาหารอยู่ในอ่างล้างภาชนะ ภายในห้องล้างตรงบันไดหนี
ไฟ (ไม่ตัดคะแนน) 

2. เกณฑ์ HWP 

• การสนับสนุนองค์กรฯ : การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรยังไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่รู้จักวัฒนธรรม
องค์กรของตน 

• เกณฑ์สะอาด : มีบอร์ดประชาสัมพันธ์เกิน 1 จุด บริเวณหน้าห้องประชุม 



2.1 มาตรการ และกลวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์ PIRAB 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงาน (GAP) มาตรการ PIRAB กลวิธีการดำเนินงาน 

1. เกณฑ์ 5 ส 
• ป้ายและบอร์ดประชาสมัพันธ์ต่างๆ : มีบอร์ด

ประชาสมัพันธ์ มากเกินไป 
• ห้องประชุม : ไม่เก็บปลั๊กไฟหลังใช้งานเสร็จ (ตัดใน

ส่วนของความปลอดภัย) 
• ถังขยะ : พบกล่องอาหารที่ทานเสร็จ (กล่องโฟม) 

และทิ้งขยะไม่ถูกประเภท โดยพบว่ามีการนำเอาถุง
เศษอาหารไปท้ังไว้ในถังขยะรไีซเคลิ ท้ังนี้ ยังพบเศษ
อาหารอยู่ในอ่างล้างภาชนะ ภายในห้องล้างตรง
บันไดหนไีฟ (ไม่ตดัคะแนน) 

2. เกณฑ์ HWP 
• การสนับสนุนองค์กรฯ : การประชาสัมพันธ์

วัฒนธรรมองค์กรยังไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่รูจ้ัก
วัฒนธรรมองค์กรของตน 

• เกณฑส์ะอาด : มีบอร์ดประชาสมัพันธ์เกิน 1 จุด 
บริเวณหน้าห้องประชุม 

Partnership (มาตรการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน) 

1.การตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานพัฒนาสถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มี
ชีวิตชีวา และเสริมสร้างคณุภาพชีวิต กองแผนงาน 
2.การสรา้งการมสี่วนร่วมผ่านกิจกรรมในการดำเนินงาน ได้แก่ กิจกรรมการจัดทำแผน
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรม 5 ส. "สร้างที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน“ กิจกรรม Big 
Cleaning Day และ กิจกรรมเสรมิสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในหน่วยงาน 

Investment (มาตรการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน) 
 

1.การสนับสนุนทรัพยากรในการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการความรูด้้าน
การส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อมของบุคลากรกองแผนงาน 

Regulation (มาตรการกำกับ 
ติดตามการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน) 
 

1.การกำกับ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและกิจกรรมขับเคลื่อน
การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ นา่ทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตาม
แผนการดำเนินงานท่ีกำหนด โดยคณะทำงานฯ อย่างต่อเนื่อง 

Advocate (มาตรการสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์) 

1.การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมลูความรู้ และกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ให้กับ
บุคลากรกองแผนงาน เพื่อสร้างความตระหนักต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคณุภาพชีวิต 

Build Capacity (มาตรการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร) 

  

1. การเพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรในการปรับตัวให้เข้ากันสถานการณแ์ละการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทการทำงานในปัจจุบันเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของบุคลากร
กองแผนงาน 



2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) 

กลวิธีการดำเนินงาน ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) 

1.การตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานพัฒนาสถานทีท่ำงานน่าอยู่ นา่ทำงาน มี
ชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองแผนงาน 

2.การสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมในการดำเนินงาน ได้แก่ กิจกรรมการจัดทำแผน
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรม 5 ส. "สร้างที่ทำงานนา่อยู่ นา่ทำงาน“ กิจกรรม 
Big Cleaning Day และ กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในหน่วยงาน 

- แนวทางการดำเนนิงานกิจกรรม 5 ส  
- แนวทางการดำเนนิงานพฒันาสถานทีท่ำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มี

ชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองแผนงาน 

1.การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการความรู้ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากรกองแผนงาน 

- ข้อมูลผลการสำรวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากรกองแผนงาน 

1.การกำกับ ติดตาม และสรุปผลการดำเนนิงาน ตามนโยบายและกิจกรรมขับเคลื่อน
การพัฒนาสถานที่ทำงานนา่อยู่ น่าทำงาน มีชวีิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ตามแผนการดำเนนิงานที่กำหนด โดยคณะทำงานฯ อย่างต่อเนือ่ง 

- ข้อมูลความรู้สุขภาพในประเดน็ต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพ
ประจำปี การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป (CV Risk Score) การวัด
และประเมินคา่ BMI 

1.การสื่อสาร ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลความรู้ และกิจกรรมผ่านช่องทางตา่งๆ ให้กับ
บุคลากรกองแผนงาน เพื่อสร้างความตระหนักต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่
ทำงานนา่อยู่ นา่ทำงาน มีชีวิตชวีา และเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต 

- ข้อมูลความรู้ในสิทธิสวสัดิการทางราชการ 

1. การเพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรในการปรับตัวให้เข้ากันสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทการทำงานในปจัจุบนัเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
กองแผนงาน 

- กิจกรรมส่งเสริมรายได้ที่ไม่ต้องใช้เวลาทำงานเพื่อแลกเงิน (Passive 
Income) 

 


