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รายงานผลการวิเคราะห 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ  รอบ 5 เดือนหลัง 
  

กองคลัง มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาสถานที่ทำงานใหนาอยู นาทำงาน สรางเสริมคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) และใชเกณฑการดำเนินงานสถานที ่ทำงานนาอยู            
นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน เปนเกณฑประเมินคุณภาพองคกรแหงความสุข   
ดวยกระบวนการท่ีมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน โดยกำหนดนโยบายสถานที่ทำงานใหนาอยู นาทำงาน 
สรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนทำงาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ คือ  

1. คนทำงานมีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการทำงานไดอยางมืออาชีพ มีศีลธรรม
อันดีงาม และเอ้ืออาทรตอตนเองและผูอ่ืน  

2. ที่ทำงานนาอยู (Happy Workplace) ที่ทำงานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงานของ
บุคลากรใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการอยูรวมกัน และมีการพัฒนารวมกัน  

3. การทำงานเปนทีม (Happy Teamwork)  

  จากผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองในรอบ 5 เดือนแรกที่ผานมา กองคลังไดดำเนินการพัฒนาตาม
แผนปฏิบัติการท่ีไดกำหนดไว โดยไดรับคะแนนประเมิน 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง กองคลังจึงนำขอมูลจากผลการดำเนินงาน 5 เดือนแรกที่ผานมาเพื่อวิเคราะหและ   
นำขอมูลมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพในรอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 
 
การวิเคราะหสถานการณ  
 
 1. เกณฑการประเมินสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต และความสุขของ
คนทำงาน Healthy Workplace Happy for Life ของหนวยงาน) 
 จากการวิเคราะหการเขาตรวจประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต และ
ความสุขของคนทำงาน Healthy Workplace Happy for Life ) ครั ้งที ่ 3  กลุ มผู ประเมิน กลุ มที ่ 1 วันที ่ 1 
กุมภาพันธ 2564 พบวา กองคลังไดคะแนนการประเมินตามเกณฑสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสราง
ค ุณภาพช ีว ิตและความส ุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ระดับพื ้นฐาน 42 คะแนน  
ไดรับคะแนนประเมิน 40.55 คะแนน ซ่ึงคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มีการประเมินเจาหนาท่ีในองคกรวารูจักวัฒนธรรมองคกร (โดยสุมสัมภาษณ ไมนอยกวา 5 คน)  
  ผลการประเมิน  

- เจาหนาท่ี ไมสามารถตอบวัฒนธรรมองคกรได 2 ใน 5 คน คิดเปนคะแนน 0.25 
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2. มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณเหมาะสม และเปนระเบียบ ไมมีการวางสิ่งของกีดขวางบริเวณ
ทางเดิน 

 ผลการประเมิน 
      -  โตะประชุมหนาหอง ผอ. ไมติดปาย ไมมีผูรับผิดชอบ  
      - มีโตะวางหนาหนวยงาน 2 จุด  คิดเปนคะแนน 0.25 

3. หนาตางและผามานอยูในสภาพดีไมชำรุด มีความสะอาด 
ผลการประเมิน 

- ผามานหองประชุมชำรุด  คิดเปนคะแนน 0.30 
4. มีการกำหนดอุณภูมิ อยางเหมาะสม (กรณีพ้ืนท่ีท่ีมีติดตั้งเครื่องปรับอากาศกำหนดอุณภูมิ 25 

– 28 องศา) 
 ผลการประเมิน  

- ควรทำแผนการซอมบำรุงเครื่องปรับอากาศเพ่ิม คิดเปนคะแนน 0.10 
  
 2. เกณฑการประเมิน 5 ส 
  จากการวิเคราะหการเขาตรวจประเมิน 5 ส ครั้งท่ี 3  กลุมผูประเมิน กลุมท่ี 1 วันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2564 พบว  า  กองคล ั ง ได คะแนนการประเม ินตามเกณฑ การประเม ิน 5 ส คะแนนเต ็ม 42 คะแนน  
ไดรับคะแนนประเมิน 40 คะแนน ซ่ึงคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ทางเดิน/ทางหนีไฟ ไมวางสิ่งของกีดขวางทางเดินภายในสำนักงานและทางหนีไฟ 
 แนวทางแกไข ดำเนินการนำโตะหนาสำนักงานออก 
  2.  มีมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน เชน ตั้งอุณหภูมิไมต่ำกวา 25 C และกำหนดเวลา 
       เปด-ปด เครื่องปรับอากาศ ในหองประชุม 

1) เวลา 09.30 – 12.00 น. 
2) เวลา 13.30 – 16.00 น. 

แนวทางแกไข กำหนดอุณหภูมิท่ีเหมาะสมและเวลาเปด-ปด เครื่องปรับอากาศในหองประชุม 
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การวิเคราะหสถานการณสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
 จากการประเมินผลคาดัชนีมวลกาย (BMI) ที่เปนปกติของบุคลากร โดยในรอบ 5 เดือนแรก บุคลากร 

กองคลังมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑปกติเพิ่มมากขึ้นรอยละ 4.61 หรือรอยละ 60 ของบุคลากรที่มีคา

ดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติ 

จากตารางสรุปวิเคราะหไดดังนี้ 

สวนท่ี 1  แบบสำรวจดัชนีมวลกาย (BMI)  

เกณฑคาดัชนีมวลกาย (BMI) 
ครึ่งหลังปงบประมาณ 

2563 
ครึ่งแรกปงบประมาณ 

2564 
หมายเหตุ 

1.น้ำหนักผอม 8   คน 4   คน โดยในระหวางครึ่งหลังปงบประมาณ 
2563 มีผูลาปวยจำนวน 3 คน และ
ครึ่งแรกของปงบประมาณ 2564 มี
พนักงานราชการเขาใหมปฏิบัติหนาท่ี
ในเดือน มกราคม 2564 จำนวน 3 
ค น  เ ก ษ ี ย ณ อ า ย ุ ร า ช ก า ร ใ น
ปงบประมาณ 2563 จำนวน 2 คน 
และลาออกในระหวางปงบประมาณ 
2563 จำนวน 3 คน ซ่ึงในจำนวนนี้มี
น้ำหนักอยู ในเกณฑปกติ จำนวน 1 
คน 

2.น้ำหนักปกติ 33 คน 39 คน 
3.น้ำหนักเกิน (กลุมเสี่ยง) 9   คน 10 คน 
4.น้ำหนักอวน 12 คน 12 คน 

รวม           62 คน 65 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 1 แสดงจำนวนบุคลากรกองคลังท่ีมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) ปกต ิ

รอบ 6 เดือนหลังปงบประมาณ 2563 และ รอบ 5 เดือนแรกปงบประมาณ 2564 
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วิเคราะหดัชนีมวลกาย (BMI) บุคลากรกองคลัง

6 เดือนหลังปงบประมาณ2563 (จํานวน 62คน) 5 เดือนแรกปงบประมาณ2564 (จํานวน 65 คน)
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ก. คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI)       

     1.  สรปุผล BMI ครั้งท่ี 3 (6 เดือนหลังปงบประมาณ 2563)/จำนวนบุคลากร 

1,382.20/65 = 21.26 อยูในเกณฑปกติ 

  2.  สรุปผล BMI ครั้งท่ี 1 (5 เดือนแรกปงบประมาณ 2564) / จำนวนบุคลากร 

1,482.22/65 = 22.80 อยูในเกณฑปกติ 

ข. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี (BMI) เกณฑปกติ (เพ่ิมข้ึน) 

  = จำนวนบุคลากรที่มีเกณฑปกติครึ่งแรกปงบประมาณ 2564 - จำนวนบุคลากรที่มีเกณฑปกติ

ครึ่งหลังปงบประมาณ 2563 - จำนวนบุคลากรที่มีเกณฑปกติครึ่งหลังปงบประมาณ 2563 (ลาออก) - จำนวน

บุคลากรที่มีเกณฑปกติครึ่งแรกปงบประมาณ 2564 (เขาใหม) คูณ 100 หารจำนวนบุคลากรที่มีเกณฑปกติครึ่ง

หลังปงบประมาณ 2563 

= (39-33-1-2)*100/65 

= 4.61 เพ่ิมข้ึน 

และในรอบ 5 เดือนหลัง กองคลังไดกำหนดเปาหมาย โดยบุคลากรตองมีคา (BMI) เพิ ่มข้ึน 

รอยละ 2 ของบุคลากรท่ีมีคา (BMI) ปกติ  

 = รอยละของบุคลากรท่ีมีคา (BMI) ปกติ + รอยละ 2 ของบุคลากรท่ีมีคา (BMI) เพ่ิมข้ึน 

 = (39 x 100/65) + รอยละ 2 ของบุคลากรท่ีมีคา (BMI) เพ่ิมข้ึน 

 = รอยละ 62  

การวิเคราะหความตองการความรูดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดลอม และความสมดุลในชีวิตทำงาน
ของบุคลากรของกองคลัง 
 การสำรวจความตองการความรูดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิต
ทำงานของบุคลากรของกองคลัง (โดยใชขอมูลแบบสำรวจดัชนีมวลกาย BMI และความรูดานการสงเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดลอม ความสมดุลในชีวิตทำงานของบุคลากรกองคลัง  สวนท่ี 2 แบบสำรวจความตองการความรูดาน
การสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม ความสมดุลในชีวิตทำงานของบุคลากรกองคลัง) นั้น 
 จากการสำรวจความตองการความรูดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิต
ทำงานที่ทานอยากใหหนวยงานจัดกจิกรรมขึ้น (โปรดเลือกอยางนอยไมเกิน 5 ขอ) (ซึ่งอยูในเกณฑสถานที่ทำงาน
นาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
ดังนี้  

- การออกกำลังกาย 
- การรับประทานท่ีมีประโยชนและถูกสุขลักษณะ 
- วิธีคลายเครียดจากการทำงาน 
- การปองโรคจากการทำงาน 
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- วิธีการดูแลสุขภาพ เชน สุขภาพชองปาก 
- ความรู 5 ส 
- โรคไวรัสโควิค-19 และวิธีการปองกัน 
- ทันภัยรอบตัว 

          ผลการวิเคราะหโดยมีผูตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 65 คน พบวา 5 อันดับแรกที่บุคลากรตองการความรู  
ไดแก  

- อันดับท่ี 1  การออกกำลังกาย                                            จำนวน 53 คะแนน 
- อันดับท่ี 2  วิธีคลายเครียดจาการทำงาน                                 จำนวน 52 คะแนน    
- อันดับท่ี 3  การรับประทานท่ีมีประโยชนและถูกสุขลักษณะ           จำนวน 43 คะแนน 
- อันดับท่ี 4  โรคไวรัสโควิค-19 และวิธีการปองกัน                        จำนวน 34 คะแนน 
- อันดับท่ี 5  การปองโรคจากการทำงาน                                    จำนวน 33 คะแนน 

 ในการนี้กองคลังไดดำเนินการประชาสัมพันธความรูดานสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมและความสมดุลชีวิตใน
การทำงานไปแลว 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. การออกกำลังกาย 
2. วิธีคลายเครียดจากการทำงาน 
3. โรคไวรัสโควิค-19 และวิธีการปองกัน 

 
 

 

  

  


