
 

มาตรการและประเด็นความรูใหแกบุคลากรในหนวยงานที่สอดคลองกับการวิเคราะหและกลยุทธ PIRAB 
 

จากขอมูลในการวิเคราะหสถานการณการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผลการวิเคราะหภาวะสุขภาพของบุคลากรในกองคลัง และการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู        
นาทำงานของผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ มาประกอบการวางแผน เพื่อกำหนดมาตรการและประเด็นความรูใหแกบุคลากรกองคลัง โดยการวิเคราะห
ดวยกลยุทธ PIRAB เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

  
มาตรการ กลวิธีการดำเนินงาน หลักการและ

เหตุผลการกำหนด
มาตรการ 

รายการประเด็น
ความรูท่ีใหแก

บุคลากร 

หลักการและเหตุผล
การกำหนดประเด็น

ความรู 

กิจกรรม 

1. การขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสถานท่ีทำงาน
นาอยู นาทำงาน 
 

 P : Partner สรางการมี 
     สวนรวม 
 ขอเสนอเชิงนโยบาย 

 

- ประกาศนโยบายสถานท่ี
ทำงานนาอยู นาทำงาน       
มีชีวิตชีวา เสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทำงานและประกาศ
วัฒนธรรมองคกร 
- แตงต้ังคณะทำงานพัฒนา
สถานท่ีทำงานนาอยูฯ 
- รวบรวมและวิเคราะห
สถานการณการดำเนินงาน
ในป2564 ผลการวิเคราะห
ภาวะสุขภาพของบุคลากร 
- วิเคราะหผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย  
- ประชุมคณะทำงานพัฒนา
สถานท่ีทำงาน นาอยู     
นาทำงาน  มีชีวิตชีวา และ
เสริมสราง คุณภาพชีวิต 
เพ่ือวางแผนการพัฒนา
องคกร 
 

องคกรใหความสำคัญใน
การพัฒนาสถานท่ี
ทำงานนาอยู นาทำงาน 
มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต        
ไดประกาศเปนนโยบาย
และวัฒนธรรมองคกร 
และแตงต้ังคณะทำงาน
พัฒนาสถานท่ีทำงานนา
อยู นาทำงาน มีชีวิตชีวา 
และเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต  โดยมีตัวแทน    
ทุกกลุมงาน เพ่ือสราง
การมี สวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาสถานท่ี
ทำงานฯ และพัฒนาคน
ในองคกรใหมีสุขภาพท่ีดี
และคุณภาพชีวิตท่ีดี  

เกณฑประเมิน 5 ส 
และเกณฑการประเมิน
สถานท่ีทำงาน นาอยู 
นาทำงาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน 
ประจำปงบประมาณ 
2565 

กรมใหความสำคัญในการ
พัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู 
นาทำงาน  มีชีวิตชีวา และ
เสริมสราง คุณภาพชีวิต โดย
กำหนดใหหนวยงาน
ดำเนินงานพัฒนาหนวยงาน
รับการประเมินฯ จากเกณฑ
ประเมิน 5 ส และเกณฑการ
ประเมินสถานท่ีทำงานนาอยู 
นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน ประจำป
งบประมาณ 2565 ท่ีมี    
เปาหมายถึงระดับดีเยี่ยม 

1. ประกาศนโยบายสถานท่ีทำงานนาอยู     
นาทำงาน มีชีวิตชีวา เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทำงานและ
ประกาศวัฒนธรรมองคกร 
2. รวบรวมและวิเคราะหสถานการณการ
ดำเนินงานในป2564 ผลการวิเคราะห
ภาวะสุขภาพของบุคลากร 
3. วิเคราะหผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
และจัดทำทำเนียบผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย 
4. แตงต้ังคณะทำงานพัฒนาสถานท่ี
ทำงาน นาอยู นาทำงาน  มีชีวิตชีวา และ
เสริมสราง คุณภาพชีวิต และจัดประชุมฯ
เพ่ือวางแผนการพัฒนาองคกร 
 



 

 

มาตรการ กลวิธีการดำเนินงาน หลักการและเหตุผลการ
กำหนดมาตรการ 

รายการประเด็นความรูท่ี
ใหแกบุคลากร 

หลักการและเหตุผลการ
กำหนดประเด็นความรู 

กิจกรรม 

2. สงเสริมใหบุคลากรมีกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดลอมและสมดุลในชีวิตการ
ทำงาน 

 
I : Investment ประสานแหลง    
    เงินทุนเพ่ือพัฒนา 
A : Advocacy การชี้นำ ส่ือสาร 
   การสนับสนุน  

- สอบถามความตองการไดรับ
ความรูดานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดลอม 
- วิเคราะหแบบสอบถามและ
การประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากร 
- จัดทำกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพอนามัยส่ิงแวดลอม
และสมดุลในชีวิตการทำงาน 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพของ
บุคลากร ซ่ึงไดมีนโยบายให
สงเสริมสุขภาพและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของบุคลากร   
ดวยสนับสนุนใหบุคลากร    
เขารวมกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในหนวยงานและ 
กรมอนามัย 

-การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
-คูมือธงโภชนาการ 
-ความรูดานการดูแลสุขภาพ  
ชองปาก 
 
 
 

จากผลสำรวจดัชนีมวลกาย (BMI) 
ของบุคลากรกองคลัง พบวา 
บุคลากรสวนใหญอยูในเกณฑ
ปกติ (สุขภาพดี) จำนวน 42 คน 
คิดเปนรอยละ 64.61 แตยังควร 
มีการสนับสนุนใหความรูสงเสริม
สุขภาพ เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพ   
ท่ีดีตอไป 

1. จัดกิจกรรมออก
กำลังกาย 

2. จัดกิจกรรมให
ความรูดานสงเสริม
สุขภาพอนามัย
ส่ิงแวดลอมและ 
ความสมดุลในชีวิต 
การทำงาน  
3. จัดกิจกรรม
นันทนาการ 

3. เฝาระวังภาวะสุขภาพบุคลากร 
 
R : Regulation การกำกับ ควบคุม 

 

 - ประสานงานใหบุคลากร
ไดรับการตรวจสุขภาพ  
- จัดกิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายใหกับ
บุคลากร 

เพ่ือสงเสริมใหมีการดูแล 
ปองกัน และเฝาระวังสุขภาพ
ท่ีเปนส่ิงสำคัญท่ีทุกคนควรให
ความสำคัญ เพราะยิ่งอายุ
เพ่ิมขึ้นการเจ็บปวย และ
รางกายเส่ือมมากขึ้น ทำให
เกิดปญหาดานสุขภาพสงผล
ตอการทำงานได ดังน้ันจึงควร
มีการควบคุม เฝาระวังดาน
สุขภาพของบุคลากร 

การตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสม
และจำเปนสำหรับประชาชน 

การตรวจวัดสุขภาพของบุคลากร
มีหลายวิธีในการตรวจสุขภาพ  
ซ่ึงจะมีประโยชนใหสามารถรับรู
สุขภาพของตนเองและปองกัน 
ดูแลสุขภาพตอไป 

1. การตรวจสุขภาพ
ประจำป 
2. การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย            
3. การวัดดัชนีมวลกาย 
(BMI) 
  

4. สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานท่ีทำงาน
ส่ิงแวดลอมและความสมดุลใน  
ชีวิตการทำงาน 
 
B : Building capacity การพัฒนา  
    ศักยภาพ,กำลังสราง,การทำงาน  
    รวมกัน 

- ใหความรูเกี่ยวกับ        
แนวทางการพัฒนาสถานท่ี
ทำงาน ตามเกณฑประเมิน   
5 ส เกณฑการประเมิน
สถานท่ีทำงาน นาอยูฯ 
 - จัดกิจกรรมพัฒนา
ส่ิงแวดลอมใหนาอยูฯ 
- รับการตรวจประเมิน
หนวยงานและพัฒนา
หนวยงานตอไป 

เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานท่ีทำงานนา
อยูนาทำงาน  

เกณฑประเมิน 5 ส และเกณฑ
การประเมินสถานท่ีทำงาน    
นาอยู นาทำงาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน ประจำปงบประมาณ 
2565 

กรมใหความสำคัญในการพัฒนา
สถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน  
มีชีวิตชีวา และเสริมสราง 
คุณภาพชีวิต โดยกำหนดให
หนวยงานดำเนินงานพัฒนา
หนวยงานรับการประเมินฯ    
จากเกณฑประเมิน 5 ส และ
เกณฑการประเมินสถานท่ีทำงาน
นาอยูฯ  ท่ีมีเปาหมายถึงระดับ      
ดีเยี่ยม 

1. จัดกิจกรรมพัฒนา
ส่ิงแวดลอมใหนาอยู       
นาทำงาน เอื้อตอการมี
สุขภาพดี 
2. เขารับการตรวจ
ประเมินสถานท่ีทำงาน
นาอยู 



 


