แผนเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร
กรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

เรือ่ ง

ประกาศกรมควบคุมโรค
นโยบายการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดนโยบาย "พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านกำลังคนให้เหมาะสม
ตลอดจนเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้มคี วามสุขในการทำงาน"
ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒"
ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ได้มาตรฐาน
และกำหนดเป้าหมายการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการความรูเ้ พือ่ ให้บคุ ลากรเป็นคนดี
มีสมรรถนะ
และ
คุณภาพชีวิตที่ดี เพือ่ สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรไปสูก่ ารบรรลุวสิ ยั ทัศน์กรมควบคุมโรค
จึงได้กำหนดเป็น
นโยบายการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ดังนี้
๑. ให้ทกุ หน่วยงาน ดำเนินงานเพือ่ สนับสนุน
ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการเพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจรวมถึงการจัดสวัสดิการอืน่
ๆ เพิม่ เติมของหน่วยงาน
นอกเหนือจากสวัสดิการทีร่ ฐั จัดให้ภายใต้กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วช้อง
โดยการดำเนินการดังกล่าวอยูบ่ นพีน้ ฐานของ
ความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุม่ เป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบตั งิ านตามภารกิจไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ด้วยรูปแบบวิธีการ
อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสื่อสารภายในหน่วยงาน การประเมินผล
การปฏิบตั งานให้มคี วามโปร่งใส เป็นธรรม และเซึอ่ มโยงกับแรงจูงใจ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย
และถูกสุขอนามัย การมีชอ่ งทางรับฟิงข้อมูลร้องทุกข์
รวมถึงการแกิไขป้ญหาอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม เป็นต้น
๒. ให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามและวัดผลการดำเนินงาน
เพือ่ นำไปพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 0 1 ไ 0 ^ ม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอำนวย กาจึนะ)
อธีนดีกไIมควบคุมโรค
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บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :
PMQA) ปี 2558 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิผล และเกิดผลการดาเนินงานที่โดดเด่น
กรมควบคุมโรค ให้ความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างกระบวนการ
เรี ย นรู้ให้ บุ คลากรเกิดการพัฒนาอย่ างต่อเนื่อง เป็นคนดี มีส มรรถนะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคไปสู่เป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้แผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งที่ผ่านมา มีการดาเนินการ
เพื่อเสริ มสร้ างความผาสุ กและความผู กพันของบุคลากรกรมในหลายด้าน ตั้งแต่การปรับปรุง สภาพแวดล้ อม
การจัดสวัสดิการ และการดาเนินงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยพบโอกาสในการปรับปรุงเรื่อง แนวทางปฏิบัติของการ
ดาเนินงาน การประเมินประสิทธิผล รวมถึงความเชื่อมโยงของผลลัพธ์การดาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนและเป็นระบบ
ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ การดาเนินการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5
การมุ่งเน้น บุคลากร จึงได้จัด ทาแผนเสริมสร้างความผู กพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2562 ขึ้น โดยกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะทางานการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ได้มีการระดมความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้ชัดเจนและเป็นระบบ จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลที่ได้ เพื่อนาไป
จัดทาแผนเสริ มสร้ างความผูกพันให้ เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการกรอบแนวคิดในส่ วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน (Qaulity of Worklife Framework)
ตามยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาคุณภาพชีวิตของส านักงาน ก.พ. จากองค์ประกอบ 4 มิติ คือ มิติด้านการทางาน
มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านส่วนตัว มิติด้านสังคม นโยบายสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน โดยครอบคลุมหลัก
4 ประการ ได้แก่ ด้านความสะอาด ด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านมีชีวิตชีวา สุขภาวะองค์กร 8 ด้าน
(Happy 8) ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body) น้าใจงาม (Happy Heart) ผ่อนคลาย (Happy Relax) หาความรู้
(Happy Brain) ใช้เงินเป็น (Happy Money) คุณธรรม (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี
(Happy Society) กรมควบคุมโรคตั้งเป้าหมายให้แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 เป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ทุกประเภท ทุกระดับ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคให้ยิ่งขึ้นสืบไป

1

2

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีกำรจูงใจและธำรงรักษำ ของ Herzberg
Herzberg ศึกษาถึงเรื่องราวการจูงใจ โดยเสนอว่า ปัจจัย 2 อย่างที่มีผลต่อการจูงใจพนักงานให้ทางาน
คือ
1. Hygiene Factors หรือเรียกว่าปัจจัยอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องมี ในการทางานถ้าขาดส่วนนี้ไป
จะมีปัญหากับพนักงาน แต่ปัจจัยอนามัยนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จูงใจให้พนักงานอยากทางานโดยตรง ประกอบด้วย
1.1 เงินเดือนและสวัสดิการ (Salary and Benefits)
1.2 การบังคับบัญชา (Supervision)
1.3 สภาพการทางาน (Work Condition)
1.4 สถานภาพในการทางาน (Status)
1.5 ความมั่นคงในการทางาน (Security)
1.6 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Relations)
1.7 นโยบายต่าง ๆ ในการทางาน (Policy)
2. Motivator Factors เป็นปัจจัยที่สามารถจูงใจพนักงานให้อยากทางานได้ ซึ่งปัจจัย เหล่านี้
ประกอบไปด้วย
2.1 ความสาเร็จในการทางาน (Achievement)
2.2 การได้รับความสาคัญ (Recognition)
2.3 ความรับผิดชอบในงานที่ท้าทาย (Responsibility)
2.4 ความน่าสนใจในของงาน (Task Interest)
2.5 การเจริญเติบโตในการทางาน (Growth)
2. ทฤษฎีควำมต้องกำรของ Maslow
Maslow ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการที่เรียงลาดับจากระดับพื้นฐานมากที่สุดไปยังระดับสูงสุด
(อนิชวัง แก้วจานงค์, 2552, หน้า 66-68) มาสโลว์ (Maslow) เรียกลาดับความต้องการนี้ว่า “Hierarchy of
Needs” ซึ่ง ประกอบด้วย ลาดับความต้องการของมนุษย์จากระดับต่าไประดับสูง 5 ระดับ ดังนี้
1. ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Physiological Needs) คือ เป็นความต้องการด้านร่างกายเพื่อ
ความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้า และที่อยู่อาศัย เป็นต้น
2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการลาดับที่สองของ Maslow จะถูกกระตุ้นภายหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายถูกตอบสนองแล้ว
ความต้องการความมั่น คงปลอดภัยจะหมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทาง
ร่างกายและจิตใจ ความมั่นคงในการทางาน
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือ ความต้องการระดับที่สาม โดยความต้องการ
ทางสังคม หมายถึง ความต้องการที่จะเกี่ยวพัน การมีเพื่อนและการ ถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น เพื่อการตอบสนอง
ความต้องการทางสังคม
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4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) คือ ความต้องการระดับที่สี่ เป็นความ
ต้องการที่จะให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญตัวเอง มีความภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคม ต้องการชื่อเสียงและการ
ยกย่องจากบุคคลอื่น
5. ความต้องการความสาเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ ความต้องการระดับสูงสุด
บุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะต้องการความเป็นอิสระและความ
รับผิดชอบ ซึ่งความต้องการความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้
ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหา
งานที่ท้าทายความสามารถของพวกเขา การเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้นสิ่งใหม่
3. ทฤษฏีเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร ของ Porter และ Smith
Porter และ Smith (อ้างในเบญจมาภรณ์ นวลิมป์ ,2546) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรมี
ความหมายใน 3 ลักษณะ คือ
1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร เป็นลักษณะของ
บุคคลที่มีความเชื่อด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร มีความผูกพันอย่างแท้จริงต่อค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร
พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์กรซึ่งเป็นเป้าหมายของตนด้วยมีความเชื่อว่าองค์กรนี้ เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่ตนเอง
จะทางานด้วย ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
2. ความเต็มใจที่จ ะทุ่ มเทความพยายามอย่า งมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร เป็นลั กษณะที่
บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามทางานเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จบรรลุ
เป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรและมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององค์กร
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร เป็นลักษณะที่
บุคลากรแสดงความต้องการ และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนี้ตลอดไป มีความจงรักภักดีต่อองค์กร มีความ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กร และพร้อมที่จะบอกกับคนอื่นว่า ตนเป็นสมาชิกขององค์กร รู้ สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนับสนุนและสร้างสรรค์องค์กรให้ดียิ่งขึ้น
4. ทฤษฏีเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร ของ Steer
Steer (1997) (อ้างในจักรพันธ์ เทพพิทักษ์ , 2551) ได้กล่าวถึง ความผูกพันต่อองค์กรมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความผูกพันต่อองค์กรสามารถใช้ทานายอัตราการเข้าและการออกจากงานได้ดีกว่าความพึงพอใจ
ในงาน ทั้งนี้เพราะความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวความคิดที่มีลักษณะครอบ คลุมมากกว่า ความพึงพอใจในงาน
และค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่า
2. ความผู กพัน ต่อองค์กรเป็นแรงผลั กดันให้ ผู้ ปฏิบั ติงานในองค์กรสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความรู้สึกในความเป็นเจ้าของร่วมภายในองค์กร
3. ความผูกพันต่อองค์กรยังเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลในองค์กรกับ
เป้าหมายขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้
4. มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร
5. ช่ ว ยลดการควบคุ ม จากภายนอก ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการที่ ส มาชิ ก ในองค์ ก รมี ค วามรั ก
ความผูกพันต่อองค์กรของตน
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5. ทฤษฏีเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร ของ Porter and Steers
Porter and Steers (1992) (อ้างในพัชราภรณ์ ศุภมั่งมี, 2548) ได้แบ่งประเภทของความผูกพัน
ต่อองค์กรเป็น 2 ประเภท ซึ่งนิยมนาไปใช้อย่างกว้างขวาง ได้แก่
1. แนวคิดประเภททัศนคติ (Attitudinal Type) ซึ่งถือว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติ
ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร เป็นการแสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรู้สึก
เกี่ยวพันกับองค์กรอย่างแนบแน่น เนื่องจากมีความเชื่อในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความตั้งใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามเพื่อองค์กร และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่กับองค์กร
2. แนวคิดประเภทพฤติกรรม (Behavioral Type) ซึ่งมองว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็น
กระบวนการที่ บุ ค คลเข้ า มาสู่ อ งค์ ก รโดยสร้ า งความผู ก พั น ขึ้ น เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องตนเองมิ ใ ช่ เ พื่ อ องค์ ก ร
มีสาระสาคัญว่า การลงทุนเป็นสาเหตุทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกผูกพันโดยสิ่งที่ลงทุนไป เช่น ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ระยะเวลา เป็นต้น ทาให้เขาได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์กร เช่น ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ การเลื่อนตาแหน่ง การลาออกจากงานจะทาให้เขาสูญเสียผลประโยชน์นั้นเอง
6. แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรผูกพันต่อองค์กร ของปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2541) (อ้างในพัชราภรณ์ ศุภมั่งมี , 2548) ความผูกพันต่อองค์การเป็น
ตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของความมั่นคงของสมาชิกในองค์การ การที่บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อองค์การ และมี
ความต้องการที่จะอยู่กับองค์การต้องอาศัยปัจจัย 3 ประการ คือ
1. ปัจ จั ย ด้านบุ คคล (Personal Factor) คือคุณลั กษณะส่ ว นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประกอบด้วย ประสบการณ์ เพศ จานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทางาน เชาว์ปัญญา ระดับ
เงินเดือน แรงจูงใจในการทางาน ความสนใจในงาน
2. ปัจจัยด้านงาน (Factor in the Job) ได้แก่ลักษณะงาน ทักษะในการทางาน ขนาดของ
หน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ทางาน โครงสร้างของงาน มีผลต่อความผูกพันองค์การ
3. ปัจจัยด้านการจัดการ (Factor Controllable by Management) ได้แก่ ความมั่นคงในงาน
ผลประโยชน์ รายรับ โอกาสก้าวหน้า อานาจตามตาแหน่งหน้าที่ เพื่อนร่วมงาน การสื่ อสารกับผู้บังคับบัญชา
ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร ความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
7. แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรผูกพันต่อองค์กร ของ Buchanan
Buchanan (1974) (อ้างในสายพิณ สว่างจิต , 2548) ได้แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ (Antecedents of Organizational Commitment) ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก คือ
1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทา
งาน สถานภาพสมรส ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ อาทิ
เช่น สมาชิกมีอายุมากเท่าไร ก็จะมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้นเท่านั้น
2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะงาน (Role – related Characteristics Factors) โดยมี ตัวแปรย่อย
ที่เป็นลักษะของงานได้แก่ ความสาคัญของงาน ลักษณะงานที่ท้าทาย การมีส่วนร่วมในการทางานการมีโอกาส
ก้าวหน้า ความมีอิสระในการทางาน จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะขององค์การ (Organization Factors) มีตัวแปรย่อยหลายตัวที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ เช่น ลักษณะการกระจายอานาจในองค์การ ความสาคัญของหน้าที่งาน
ของตนต่อองค์การหรือเพื่อนร่วมงาน ความชัดเจนของกฎข้อบังคับ ขั้นตอนต่างๆ ในการทางาน ความเป็นเจ้าของ
กิจการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางาน
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4. ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทางาน (Work Experience Factors) เป็นปัจจัยที่
เกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ว่ามีความรับ รู้ต่อการปฏิบัติงานในองค์การอย่างไรบ้างในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อหน่วยงาน ความรู้สึกว่าหน่วยงานมีความยุติธรรม ในการพิจารณา
ความดีความชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ตอบแทน
พิเศษ ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การทั้งสิ้น
ตัวแปรอิสระ (X)
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. สภานะภาพการทางาน
5. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
6. ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานใน
กรมควบคุมโรค
7. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

ตัวแปรตำม (Y)
ควำมผูกพันต่อองค์กร
1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร
2. ความเต็มใจที่จะทุม่ เทความ
พยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะ
คงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์กร

ปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพัน
1. ปัจจัยที่สร้ำงบรรยำกำศในกำร
ทำงำน (Hygiene Factors)
1.1 นโยบายและการบริหารงานของ
องค์กร
1.2 การบังคับบัญชาและการ
ควบคุมดูแล
1.3 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
1.4 สภาพแวดล้อมในการทางาน
1.5 เงินเดือนและสวัสดิการ
1.6 ความมั่นคงในการทางาน
1.7 ชีวิตส่วนตัว
2. ปัจจัยทีส่ ร้ำงแรงจูงใจ (Motivator
Factors)
2.1 ความสาเร็จในการทางาน
2.2 การได้รับการยอมรับ
2.3 ลักษณะงานที่ทา
2.4 ความรับผิดชอบในงาน
2.5 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการดาเนินงาน
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บทที่ 3
กระบวนกำรจัดทำแผนกำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
 ควำมเป็นมำ

กรมควบคุมโรค ให้ความสาคัญกับบุคลากรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีและเกิดความผาสุก
ในชีวิตการทางาน โดยส่งเสริมและแรงจูงใจเพื่อรักษาทรัพยากรบุคลากรที่มีค่าให้อยู่กับองค์กร มีการดาเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดีในองค์กรที่ ส่งผลต่อการสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร กรมควบคุมโรคมีการประกาศนโยบายและการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการนิเทศ ตรวจเยี่ยม
บุคลากรในทุกหน่วยงาน สอบถามปัญหาอุปสรรคในการทางาน ติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอผ่าน
การสื่อสารอย่างเป็นทางการ เช่น การประชุมประจาสัปดาห์ ประจาเดื อน และไม่เป็นทางการผ่านช่องทาง เช่น
Line Facebook มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคลากรสม่าเสมอ เช่ น การเล่นกีฬาประจาเดือน ผู้บริหารกระตุ้นและ
ส่ งเสริ ม บรรยากาศการเป็ น องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ให้ ค วามส าคั ญกับ การพัฒ นาบุ คลากรทั้ งในระยะสั้ น และ
ระยะยาว อย่างเป็นทางการผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของกรม และการพัฒนาอย่างไม่เป็นทางการ การทางานเป็นทีม
สร้างการมีส่ว นร่วมผ่ านรู ปแบบคณะทางานต่าง ๆ มีการถ่ายทอดความรู้ รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สู่การปฏิบัติของแต่ละสานักงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัด
ชุมชนนักปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน การจัดตลาดนัดความรู้ การจั ดทาคลังความรู้ ถนนแห่ง
การเรียนรู้ เป็นต้น และจัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติประจาปีเพื่อเป็นเวทีสนับสนุนให้บุคลากร
กรมผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จากการร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ และเชิดชูบุคลากร
ที่มีผ ลการปฏิบัติงานดีเด่น โดยมีเป้ าหมายการดาเนินงานคือประชาชนลดเสี่ยง ลดโรค ลดตายจากโรคและ
ภัยสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2556 ผู้บริหารระดับสูง ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ทุกหน่วยงานภายในกรมฯ ได้มี
การพัฒนาและยกระดับการดาเนินงาน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดส่งผลงาน
คุณภาพของกรมฯ ที่มีผลลัพธ์โดดเด่น เข้าขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จนสามารถได้รับรางวัลบริ การ
ภาครัฐแห่งชาติต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2557
ด้านสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน กรมฯ ให้ความส าคัญกับการจัดการสภาพแวดล้ อม
ให้บุคลากรมีความปลอดภัยในการทางาน มีสุขภาพที่ดี โดยประยุกต์แนวคิดกิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานและ
กิจกรรม Healthy Workplace เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทางานให้มีความเป็นระเบียบ
เรี ย บร้ อย ปลอดภัย ส่ งเสริ มให้ ห น่ ว ยงานดาเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท างาน พ.ศ. 2554 ส่ ง ผลให้ ก ารท างานมี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น
จากการดาเนินงานตามมาตรฐานของ พ.ร.บ. ดังกล่าว ในปี พ.ศ.2557 พบว่า แสงสว่างในการทางานไม่เพียงพอ
ตามมาตรฐานที่กาหนด สภาพแวดล้อมการทางานไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ได้มีการประเมินสภาพและท่าทาง
การทางาน (การยศาสตร์) ของบุคลากร นามาวิเคราะห์เพื่อปรับแก้ไข เช่น การจัดหาเก้าอี้ที่ปรับระดับสูงต่าได้
เพื่อให้นั่งทางานในท่าทางที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน
ทางราชการและเจ้ าหน้ าที่ จั ดให้ มี ห น่ ว ยรั ก ษาความปลอดภั ยตลอด 24 ชั่ ว โมง พร้อมติด ตั้งกล้ องวงจรปิ ด
ส่ ว นการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย จั ด ให้ มี ป้ า ยแสดงทางหนี ไ ฟ ป้ า ยแสดงสถานที่ อั น ตราย ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง
มีการตรวจสอบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทาแผนระงับอัคคีภัย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการระงับอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟ
ทุกปี
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมฯ พบโอกาสในการปรับปรุงเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมในการทางาน
นโยบายการจัดบริการและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากร รวมถึงการดาเนินการเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร
กรมฯ ที่ยังไม่ชัดเจนเป็นระบบ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและการบริหารทรั พยากรบุคคลในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง กรมฯ จึงได้ดาเนิน การพิจ ารณาทบทวนและแต่งตั้งคณะทางานฯ เพื่อดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ให้ชัดเจนเป็นระบบ
 กระบวนกำรดำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรกรม

มีขั้นตอนการดาเนินงาน 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนค าสั่ ง และแต่ ง ตั้ ง คณะท างาน บทบาท หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง
กระบวนการดาเนินการที่ชัดเจน
ขั้น ตอนที่ 2 ประเมิ น สถานภาพการด าเนิ น งานเสริ ม สร้ า งความผู ก พัน ที่ ผ่ า นมา เช่ น ผลการ
ดาเนินงาน ผลการประเมิน ความผูกพันของบุคลากร ผลการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล ข้อมูลด้านองค์กร เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค พร้ อม
จัดลาดับความสาคัญ และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันฯ เพื่อจัดทาแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
กรมควบคุมโรค โดยกาหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ (มาตรการ) ตัวชี้วัด และแผนงาน/
โครงการที่เป็นไปได้ในการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค พร้อมกาหนดนโยบาย
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
ขั้นตอนที่ 5 นาเสนอแผนฯ และนโยบายเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ให้ผู้บริหารพิจารณา
ลงนาม เพื่อสื่อสารให้หน่วยงานต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 สื่อสารแผนและประกาศนโยบายเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมรับทราบและใช้เป็นแนวทางดาเนินการต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการตามแผนฯ และติดตามผลให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และเสนอให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป
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บทที่ 4
ผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อจัดทำแผนเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
ผลกำรดำเนินงำน
1. กองการเจ้ าหน้ าที่ โดยคณะทางานพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ กรมควบคุมโรค
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ได้พิจารณาทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนกำรเสริมสร้ำงควำมผูกพัน
ของบุคลำกรกรมควบคุมโรค ตามคาสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 176 / 2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี
นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล เป็นประธาน และมีคณะทางานซึ่งประกอบด้ วย นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดาเนินการเสริมสร้างความผูกพัน ประธานหรือผู้แทน
คณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมโรคด้านต่างๆ หัวหน้ากลุ่มและบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อกาหนด
นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ตามแนวทางและ
ขั้นตอนที่กรมกาหนด
2. กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะทางานฯ ได้จัดประชุมคณะทางานฯ และผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการ
2.1 ประเมินสถำนภำพกำรดำเนินงำนเสริมสร้ำงควำมผูกพัน ของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเมินสถานภาพการดาเนินงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรคในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
ประเด็น
การพิจารณา/ทบทวน
1. การดาเนินงาน 1. คณะทางานส่วนใหญ่เป็น
ที่ผ่านมา
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

สิ่งทีค่ ้นพบ
1.1 ไม่มผี ู้แทนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนวทางการดาเนินงาน
- ทบทวนคาสั่งและเพิ่มเติมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทางาน
และดาเนินการร่วมกัน
2. การดาเนินงานที่ผ่านมาเป็น
2.1 ยังไม่มีการดาเนินงานเรื่อง - ทบทวนและปรับปรุง กระบวนการ
การดาเนินการเกี่ยวกับความผาสุก การเสริมสร้างความผูกพันอย่าง วิธีการ แนวทางการดาเนินงาน เพือ่
และความพึงพอใจของบุคลากร
ชัดเจน
นาไปสู่การเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรทีช่ ัดเจน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทา 3.1 แผนงาน/โครงการ/
- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
แผนงาน/โครงการ ใช้วิธีการเลือก กิจกรรม ขาดความสอดคล้อง
และจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จากเนื้องานที่ได้มีการดาเนินการ และสัมพันธ์กับปัจจัยทีส่ ารวจมา ที่สอดคล้องกับผลที่สารวจได้
อยู่แล้ว
4. การเชื่อมโยงผลการสารวจกับ 4.1 ยังไม่สามารถเชื่อมโยงผล - ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ผลการปฏิบตั ิงานหรือส่วนอื่นที่
การสารวจกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงผลการสารวจ
เกี่ยวข้องได้
หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องได้
ความผูกพันที่ได้กับผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนา หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การกาหนดนโยบาย การจัด
5.1 ไม่มีการกาหนดนโยบาย
- มีการกาหนดนโยบายและวางแนว
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
แนวทางการดาเนินงานอย่าง
ทางการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
ปฏิบัติงาน และการจัดสวัสดิการ เป็นระบบและชัดเจน
และชัดเจน
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ประเด็น

เครื่องมือที่ใช้ใน
การดาเนินงาน

การพิจารณา/ทบทวน
6. การกาหนดตัวชี้วัดด้านความ
ผูกพัน

1. ใช้การสารวจผ่านระบบ
ออนไลน์

สิ่งทีค่ ้นพบ
ข้อเสนอแนวทางการดาเนินงาน
6.1 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความ - ควรมีการนาตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ที่
ผูกพันยังไม่มคี วามชัดเจน
เกีย่ วข้อง เช่น ภาวะสุขภาพและความ
ปลอดภัย ผลการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงาน/บุคคล มาเชื่อมโยงกับ
ความผูกพัน เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมในการดาเนินงาน
1.1 การสารวจฯ ผ่านระบบ
- ใช้วิธีการดาเนินการแบบเดิม คือ
ออนไลน์ เป็นวิธีการทีส่ ะดวกใน การสารวจฯ ผ่านระบบออนไลน์
การดาเนินงาน
2.1 ข้อคาถามในแบบสอบถาม - ทบทวนข้อคาถามตามกรอบแนวคิด
เดิม ไม่มีหลักการอ้างอิงที่
การดาเนินงานทีไ่ ด้
ชัดเจน ซึ่งอาจทาให้ข้อถามไม่
ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการ

2. การกาหนดข้อคาถามใน
แบบสอบถาม อ้างอิงตามแนว
ทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่มีความโดดเด่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
3. เกณฑ์การประเมิน สถิติที่ใช้ใน 3.1 อ้างอิงตามหลักการ
การวิเคราะห์
งานวิจัย

-

ซึ่งจากผลการทบทวนข้างต้น ได้มีการดาเนินการดังนี้
2.1.1 คณะท างานฯ ร่ ว มกั น ก าหนดกรอบแนวคิ ด โดยอ้ า งอิ ง จากแนวคิ ด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีการจูงใจและธารงรักษาของ Herzberg ทฤษฎีความต้องการของ Maslow ทฤษฏีเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของ Steer เป็นต้น และสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการดาเนินงาน ได้ดังนี้
- ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
สถานภาพการทางาน หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมควบคุมโรค หน้าที่ความ
รับผิดชอบในปัจจุบัน และ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ได้แก่ ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทางาน (Hygiene
Factors) และปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ (Motivation Factors)
- ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 1) ความเชื่อมั่นอย่างแรง
กล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ
ประโยชน์ ข ององค์ก ร และ 3) ความปรารถนาอย่ า งแรงกล้ า ที่ จะคงไว้ซึ่ ง ความเป็ น สมาชิ ก ภาพขององค์ ก ร
(รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน, หน้า 5)
2.1.2 คณะทางานฯ ร่วมกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการสารวจ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการสารวจ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จานวน 41 หน่วยงาน ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 5,306 คน (ข้อมูลจาก
ระบบ DPIS ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) และคณะทางานฯ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายเพื่อหาสุ่มหากลุ่มตัวอย่าง
ในการสารวจครั้งนี้ จานวน 30% จากประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้
คือ ข้าราชการ 821 คน ลูกจ้างประจา 513 คน และพนักงานราชการ 255 คน รวมทั้งสิ้น 1,589 คน
2.1.3 คณะทางานฯ ร่วมกาหนดวิธีการและเครื่องมือในการสารวจ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการส ารวจ คือ แบบสอบถาม และใช้วิธีการส ารวจผ่ านระบบ
ออนไลน์ โดยคณะทางานฯ ได้ร่วมกันออกแบบและจัดทาแบบสอบถาม เพื่อให้มีข้อคาถามครอบคลุมทุกตัวแปรที่
จะสารวจ รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการสารวจ โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็น 4 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ข้ อ ค าถามเพื่ อ ประเมิ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร
กรมควบคุมโรค (12 ด้าน)
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามเพื่อประเมินความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค (3 ด้าน)
ส่วนที่ 4 ข้อคาถามปลายเปิดเพื่อเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
และดาเนินการ 1) ทดสอบความแม่นตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องกับความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค พิจารณาให้คะแนนความถูกต้อง สอดคล้อง
ครอบคลุมตามเนื้อหาที่ต้องการวัด นามาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item
Objective Congruence Index : IOC) และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง และ 2) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยการนาแบบสอบถามไปทาการทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค จานวน 30 คน จากนั้น
นาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมั่นเป็นรายข้อ (Item Analysis) ด้วยวิธีการหาความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency Method) หาความเชื่อมั่นรวมโดยใช้วิธี Cronbachs’ Alpha Coefficient
2.1.4 คณะทางานฯ ร่วมกัน กาหนดแนวทางการดาเนินงานเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรกรมควบคุมโรค ดังนี้
1. ทบทวนคาสั่งและแต่งตั้งคณะทางานฯ
2. ประเมินสถานภาพการดาเนินงานเสริมสร้างความผูกพันที่ผ่านมา
3. วิเคราะห์และกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
พร้อมจัดลาดับความสาคัญ และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันฯ
4. จัดทาแผนเสริมสร้างความผู กพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค พร้อมกาหนด
นโยบายเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
5. นาเสนอแผนฯ และนโยบายเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ให้ผู้บริหาร
พิจารณาลงนาม
6. สื่ อ สารแผนและประกาศนโยบายเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น ของบุ ค ลากรกรม
ควบคุมโรค
7. ดาเนินการตามแผนฯ ติดตาม พร้อมรายงานผลการดาเนินงาน
8. นาเสนอผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
2.2 สำรวจและวิเครำะห์เพื่อค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
2.2.1 ดาเนิน การสารวจความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 – 13 มกราคม 2559 กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินการ
สารวจ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จานวน
ทั้งสิ้น 1,589 คน และมีผู้ตอบกลับมาจานวนทั้งสิ้น 1,568 คน คิดเป็นร้อยละ 98.7 ของกลุ่มเป้าหมายที่สารวจ
จาแนกเป็น ข้าราชการ 776 คน ลูกจ้างประจา 529 คน และพนักงานราชการ 263 คน สรุปผลการสารวจ
ได้ดังนี้
1. ความพึ งพอใจต่อปัจจัยที่ส่ งผลต่อความผู ก พันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
พบว่า ภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) ดังนี้
 ด้านบรรยากาศในการทางาน (Hygiene Factors) ภาพรวมบุ คลากรมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.83) โดยปัจจัยที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน(ค่าเฉลี่ย 4.01) รองลงมา ด้านชีวิตส่วนตัว(ค่าเฉลี่ย 3.93) ด้านความมั่นคงในการทางาน(ค่าเฉลี่ย 3.91)
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ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร(ค่าเฉลี่ย 3.84) ด้านบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล(ค่าเฉลี่ย 3.79)
และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน(ค่าเฉลี่ย 3.68) ส่วนปัจจัยที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการบุคลากร(ค่าเฉลี่ย 3.64)
 ด้านแรงจู งใจในการทางาน (Motivator Factors) ภาพรวมบุคลากรมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.81) โดยปัจจัยที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านความสาเร็จในการ
ทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.95) รองลงมา ด้านความรับผิดชอบในงาน(ค่าเฉลี่ย 3.93) ด้านลักษณะงานที่ทา(ค่าเฉลี่ย
3.86) ด้านการได้รับการยอมรับ(ค่าเฉลี่ย 3.75) ส่วนปัจจัยที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่การทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.64)
 ความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค พบว่า ภาพรวมบุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.09) โดย ด้านความปรารถนาอย่ างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์กร มีความผูกพันสูงสุด(ค่าเฉลี่ย 4.18) รองลงมา ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร(ค่าเฉลี่ย 4.16) ส่วนด้านที่มีความผูกพันน้อยสุด คือ ด้านความเชื่อมั่นอย่าง
แรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.94)
(รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 2)
2.2.2 ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ แ ละก าหนดปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น โดยใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อ ค้นหา
ปัจจัยที่แท้จริงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมควบคุมโรค ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมควบคุมโรค จานวน 9 ด้าน เรียงลาดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้
ลาดับที่ 1 ด้านความสาเร็จในการทางาน
ลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ลาดับที่ 3 ด้านความรับผิดชอบในงาน
ลาดับที่ 4 ด้านชีวิตส่วนตัว
ลาดับที่ 5 ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร
ลาดับที่ 6 ด้านความมั่นคงในการทางาน
ลาดับที่ 7 ด้านการได้รับการยอมรับ
ลาดับที่ 8 ด้านบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
ลาดับที่ 9 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยรายข้อที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค โดยจาแนกตามประเภท
และกลุ่มต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ สถานภาพการทางาน ประเภทตาแหน่ง ระดั บตาแหน่ง สายงาน หน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน หน่ ว ยงาน และพื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ยั ง พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น
(รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 3) ซึ่ง 15 ลาดับปัจจัยรายข้อที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
ลาดับที่ 1 ท่านมีส่วนร่วมในการทางานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของหน่วยงาน
(ข้อ 33)
ลาดับที่ 2 ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา (ข้อ 12)
ลาดับที่ 3 งานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานที่มีความสาคัญ (ข้อ 44)
ลาดับที่ 4 กรมมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่มีความ
ชัดเจนและเหมาะสม (ข้อ 1)
ลาดับที่ 5 ท่านรู้สึกว่าภาระงานที่ท่านรับผิดชอบมีความยั่งยืน (ข้อคาถาม 28)
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ลาดับที่ 6 ท่านสามารถทางานโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตของท่าน
(ข้อ30)
ลาดับที่ 7 หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับบัญชาและ
การมอบอานาจที่เหมาะสมชัดเจน (ข้อคาถาม 3)
ลาดับที่ 8 ท่านสามารถทางานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น (ข้อ 14)
ลาดับที่ 9 ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความมั่นคง (ข้อ 26)
ลาดับที่ 10 ท่านสามารถเดินทางมาทางานได้อย่างสะดวก (ข้อ 31)
ลาดับที่ 11 ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (ข้อ 36)
ลาดับที่ 12 ท่านได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน (ข้อ 6)
ลาดับที่ 13 สถานที่ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพื้นที่เพียงพอต่อ
การทางาน (ข้อ 16)
ลาดับที่ 14 ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทางาน เวลาส่วนตัว และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม (ข้อ 29)
ลาดับที่ 15 หน่วยงานมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (ข้อ 4)
2.3 จัดลำดับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
คณะทางานฯ ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดล าดับความส าคัญ ซึ่ง ประยุ กต์จากตาราง
การตัดสินใจ (Multi-Variable Decision) โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ใช้ในการตัดสิน ใจ ได้แก่ 1) ความจาเป็น/
ความสาคัญ 2) ความเป็นไปได้ในการดาเนินการ 3) งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ และ 4) ลาดับของ 15
ปัจจัยรายข้อ พร้อมทั้งดาเนินการจัดลาดับความสาคัญ เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบสูงต่อองค์กรมาดาเนินการ
จัดทาแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรคก่อน รายละเอียดดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญ
เกณฑ์

น้าหนัก
(เต็ม 1)
1
1. ความ
0.2 น้อยที่สุด เนื่องจาก
จาเป็น/
ส่งผลกระทบ
ความสาคัญ
ต่ากว่า 40% ของ
บุคลากรทุกกลุ่ม/
ประเภท/ระดับ
2. ความเป็น
ไปได้ในการ
ดาเนินการ
3. งบประมาณ
ที่ใช้ในการ
ดาเนินการ
4. ลาดับของ
15 ปัจจัย
รายข้อ

0.3
0.2
0.3

ระดับคะแนน
3
ปานกลาง เนื่องจาก
ส่งผลกระทบ
50-59 % ขึ้นไป
ของบุคลากรทุกกลุ่ม/
ประเภท/ระดับ

2
น้อย เนื่องจาก
ส่งผลกระทบ
40-49 % ขึ้นไป
ของบุคลากรทุก
กลุ่ม/ประเภท/
ระดับ
ดาเนินการแล้วเสร็จ ดาเนินการแล้วเสร็จ ดาเนินการแล้วเสร็จ
มากกว่า 12 เดือน ภายใน 12 เดือน
ภายใน 9 เดือน
ใช้งบประมาณ
1,000,000 บาท
ขึ้นไป
ลาดับ 13-15

ใช้งบประมาณ
ไม่เกิน
1,000,000 บาท
ลาดับ 10-12
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4
มาก เนื่องจาก
ส่งผลกระทบ
60-69 % ขึ้นไป
ของบุคลากรทุก
กลุ่ม/ประเภท/
ระดับ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือน

ใช้งบประมาณ ไม่เกิน ใช้งบประมาณ
500,000 บาท
ไม่เกิน 100,000
บาท
ลาดับ 7-9
ลาดับ 4-6

5
มากที่สุด เนื่องจาก
ส่งผลกระทบ
70 % ขึ้นไป ของ
บุคลากรทุกกลุ่ม/
ประเภท/ระดับ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 3 เดือน
ไม่ใช้งบประมาณ
ลาดับ 1-3

ตารางที่ 3 แสดงการจัดลาดับความสาคัญของ 15 ปัจจัยรายข้อที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
เกณฑ์
ลำดับ

ปัจจัยรำยข้อที่ส่งผลต่อควำมผูกพันฯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ท่านมีส่วนร่วมในการทางานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ 33)
ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา (ข้อ 12)
งานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานที่มีความสาคัญ (ข้อ 44)
กรมมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่มี
ความชัดเจนและเหมาะสม (ข้อ 1)
ท่านรู้สึกว่าภาระงานที่ทา่ นรับผิดชอบมีความยั่งยืน (ข้อ 28)
ท่านสามารถทางานโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตของ
ท่าน (ข้อ 30)
หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับ
บัญชาและการมอบอานาจที่เหมาะสมชัดเน (ข้อ 3)
ท่านสามารถทางานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น (ข้อ 14)
ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความมัน่ คง (ข้อ 26)
ท่านสามารถเดินทางมาทางานได้อย่างสะดวก (ข้อ 31)
ท่านได้รับการยอมรับจากเพือ่ นร่วมงาน (ข้อ 36)
ท่านได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน (ข้อ 6)
สถานที่ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพื้นที่
เพียงพอต่อการทางาน (ข้อ 16)
ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทางาน เวลาส่วนตัว และสังคมได้
อย่างเหมาะสม (ข้อ 29)
หน่วยงานมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร (ข้อ 4)

ควำมจำเป็น/
ควำมสำคัญ

ควำมเป็นไปได้
ในกำร
ดำเนินกำร

งบประมำณที่ใช้
ในกำรดำเนินกำร

คะแนน

คะแนน

คะแนน

น้าหนัก

5

0.2

1

5

0.3

1.5

2

0.2

3
5
4

0.2
0.2
0.2

0.6
1
0.8

4
5
5

0.3
0.3
0.3

1.2
1.5
1.5

2
3
3

2
1

0.2
0.2

0.4
0.2

4
5

0.3
0.3

1.2
1.5

1

0.2

0.2

4

0.3

1
2
1
1
1
1

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.2
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2

4
4
3
5
5
3

2

0.2

0.4

1

0.2

0.2

ลำดับของ
ปัจจัยรำยข้อ

คะแนนถ่วง
น้ำหนักรวม

คะแนน

น้าหนัก

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก


0.4

5

0.3

1.5

0.88

2

0.2
0.2
0.2

0.4
0.6
0.6

5
5
4

0.3
0.3
0.3

1.5
1.5
1.2

0.74
0.92
0.82

4
1
3

2
2

0.2
0.2

0.4
0.4

4
4

0.3
0.3

1.2
1.2

0.64
0.66

6
5

1.2

2

0.2

0.4

3

0.3

0.9

0.54

9

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

1.2
1.2
0.9
1.5
1.5
0.9

2
3
3
3
3
3

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.4
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

3
3
2
2
2
1

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.9
0.9
0.6
0.6
0.6
0.3

0.54
0.62
0.46
0.58
0.58
0.40

9
7
11
8
8
13

3

0.3

0.9

3

0.2

0.6

1

0.3

0.3

0.44
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4

0.3

1.2

4

0.2

0.8

1

0.3

0.3

0.50

10

14

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก
น้าหนัก 

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก
น้าหนัก 

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก


(+++
 หารด้วย
คะแนนเต็ม 5)

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

จากการจัดลาดับความสาคัญของ 15 ปัจจัยรายข้อที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมฯ
ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญ (ตารางที่ 3) โดยเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อย ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงลาดับความสาคัญของปัจจัยรายข้อที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ลาดับ
ปัจจัยรายข้อที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ความสาคัญ
1
งานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานที่มีความสาคัญ (ข้อ 44)
2
ท่านมีส่วนร่วมในการทางานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ 33)
3
กรมมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่มีความ
ชัดเจนและเหมาะสม (ข้อ 1)
4
ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา (ข้อ 12)
5
ท่านสามารถทางานโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตของท่าน
(ข้อ 30)
6
ท่านรู้สึกว่าภาระงานที่ท่านรับผิดชอบมีความยั่งยืน (ข้อ 28)
7
8
9
10
11
12
13

ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความมั่นคง (ข้อ 26)
ท่านได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน (ข้อ 6)
ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (ข้อ 36)
หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับบัญชา
และการมอบอานาจที่เหมาะสมชัดเจน (ข้อ 3)
ท่านสามารถทางานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น (ข้อ 14)
หน่วยงานมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและเอื้อต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากร (ข้อ 4)
ท่านสามารถเดินทางมาทางานได้อย่างสะดวก (ข้อ 31)
ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทางาน เวลาส่วนตัว และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม (ข้อ 29)
สถานที่ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพื้นที่เพียงพอต่อ
การทางาน (ข้อ 16)

ประเด็นดาเนินการ
PMS/แรงจูงใจ
การมีส่วนร่วม
การสื่อสาร
การสร้างความสัมพันธ์
การบริหารเวลา
การสื่อสาร /
การปรับโครงสร้าง / PMS
การสื่อสาร
การสร้างความสัมพันธ์ /
PMS
การสร้างความสัมพันธ์
การสร้างความสัมพันธ์
การบริหารเวลา
การบริหารเวลา
Healthy Workplace

เมื่ อพิ จ ารณาผลการจัด ล าดั บความส าคั ญของปั จจั ยรายข้ อที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู กพั นของ
บุคลากรกรมฯ พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับตารางที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิด ใน
การดาเนินงานเสริมสร้างความผูกพันฯ (แผนภาพที่ 1) คณะทางานฯ มีมติให้ความสาคัญกับลาดับความสาคัญของ
ปัจจัยรายข้อฯ ตามตารางที่ 4 และจากผลการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ยังพบว่า ปัจจัย ที่มีผลต่อความผูกพันด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (แผนภูมิที่ 1, หน้า 48) มีค่าเฉลี่ยรายด้าน
เท่ากับ 3.64 และมีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยภาพรวม (3.82) ซึ่งปัจจุบันกรมควบคุมโรคให้ความสาคัญกับการเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน จึงเป็นผลให้ ควรดาเนินการจัดทาแผนเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรคในทุกปัจจัย เพราะมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด
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2.4 จัดทำแผนเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
กองการเจ้าหน้าที่ในฐานเลขานุการคณะทางานฯ ได้ดาเนินการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่
8 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินการเสริมสร้างความผูกพัน ในองค์กร และได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน ดังนี้
2.4.1 กาหนดยุทธศาสตร์ แนวคิดและหลักการสาคัญ และวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล นาเข้า ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการส ารวจความผู กพันของ
บุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูลการจัดลาดับความสาคัญ ปัจจัยรายข้อที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันของบุคลากรกรมควบคุม โรค ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการดาเนินงานเพื่อ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคในปี ที่ผ่านมา โดยคณะทางานฯ ผู้แทน
จากหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อ
กาหนดยุทธศาสตร์แนวคิด/หลักการ และวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร รายละเอียด
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์
1. การสร้าง
บรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัติงาน

2. การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรกรม
ควบคุมโรค

3. การปรับปรุง
พัฒนา ระบบ
สวัสดิการกรม
ควบคุมโรค

แนวคิด/หลักการ
บรรยากาศในการทางานทีด่ ีเป็นปัจจัยหนึ่งทีส่ าคัญทาให้บคุ ลากร
ทางานอย่างมีความสุข ฉะนั้นหน่วยงานจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับ
การพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศที่ดี เพื่อให้บุคลากร
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจ รักและผูกพัน
อยากสร้างผลงาน นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่องค์กร เพื่อให้
บุคลากรของกรมควบคุมโรคมีความสุขในการปฏิบัติงานและความผูกพัน
ต่อองค์กรมากขึ้น จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการปฏิบัติงาน
ปัจจุบนั บุคลากรกรมควบคุมโรคยังไม่ได้รบั การยอมรับจากบุคลากร
รอบข้างหรือได้รับการยกย่อง ชมเชยในความสามารถ รวมทั้งการให้
กาลังใจหรือการแสดงออกที่ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
เท่าที่ควร พร้อมทั้งบุคลากรกรมควบคุมโรคต้องมีความตระหนักถึงคุณค่า
ของตนเอง ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีมาตรการในการให้บุคลากรได้รับการ
ยอมรับและมีความภาคภูมิใจในงานทีต่ นเองปฏิบตั ิที่สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมควบคุมโรคให้บรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้รับการแต่งตัง้ ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและ
มีโอกาสศึกษาหาความรู้อย่างทัว่ ถึง ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการในการสร้าง
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
กรมควบคุมโรค ให้ความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
เป็นการสร้างขวัญและ กาลังใจให้บุคลากรสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากร
กรมควบคุมโรคมีความผูกพันกับองค์กร สามารถนาพาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรที่เป็นที่รู้จัก
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วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดี
ในการทางาน

เพื่อให้บุคลากรมี
แรงจูงใจและขวัญ
กาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างระบบ
สวัสดิการให้
ครอบคลุมทั่วถึง
บุคลากรในกรม
ควบคุมโรค

2.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุ และกาหนดปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
ที่ประชุมฯกลุ่มย่อย ร่วมกันวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน (Force Field Analysis) ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ (แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค) และกาหนดสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักแห่ง
ความสาเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ (สิ่งที่ทาเพื่อลดแรงต้าน/เพิ่มแรงเสริม) รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน (Force Field Analysis) และปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จของ
(สิ่งที่ทาเพื่อลดแรงต้าน/เพิ่มแรงเสริม) ของแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน

สิ่งที่ต้องทา
เพื่อเสริมแรงเสริม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้าง
บรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัติงาน

1. ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
2. การทางานเป็นทีม
ที่มีประสิทธิภาพ
3. ความสะดวกใน
การเดินทาง
4. ความชัดเจนและ
สื่อสาร วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายความมั่นคงใน
การทางาน

1. ด้านนโยบาย
และการบริหาร
จัดการองค์กร
2. ด้าน
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรกรม
ควบคุมโรค

แรงต้าน/อุปสรรค

1. ความไม่พร้อมของ
อุปกรณ์ทั้งด้านปริมาณ
และด้านคุณภาพ
2. การดูแลสวัสดิการ
เรื่องสุขภาพไม่ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะใน
ด้านค่าตอบแทน พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว
3. ความไม่เป็นธรรมใน
การพิจารณาความดี
ความชอบ
4. ขาดการส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร
ขาดการสื่อสารทีช่ ัดเจน
และทันเวลาใน
สถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
1. ความก้าวหน้าใน 1. มีมาตรฐานการ 1. ความผูกพัน : น้อย
ตาแหน่งหน้าที่
พัฒนาทักษะ
ที่สุด (เพศหญิง , Gen Y ,
2. ได้รับการพัฒนา
ความรู้
พนักงานราชการ ,
ทักษะและ
ความสามารถ เพื่อ ข้าราชการระดับทั่วไป ,
ความสามารถ เพื่อ
เตรียมพร้อมสู่
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน,
เตรียมความพร้อมใน
ความก้าวหน้าใน ส่วนกลาง,สานักโรค
การก้าวไปสู่ตาแหน่งที่ อาชีพ มีมาตรฐาน ,ระยะเวลา 6 -10 ปี)
สูงขึ้นอยู่เสมอ
สนับสนุน ยกย่อง 2. ด้านการได้รับการ
3. หน่วยงานมี
ชมเชย แก่บุคลากร ยอมรับ (เพศหญิง , Gen
มาตรฐานในการให้
ที่มีผลงานดีเด่น
Y , พนักงานราชการ ,
รางวัลและ ยกย่อง
ข้าราชการระดับทั่วไป ,
บุคลากรอย่าง
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน,
เหมาะสม
ส่วนกลาง,สานักโรค
4. หน่วยงานสนับสนุน
,ระยะเวลา 6 -10 ปี)
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สิ่งที่ต้องทา
เพื่อลดแรงต้าน
1. การส่งเสริมดูแลเรื่อง
สุขภาพ
2. ขยายกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อดูแลสุขภาพ
3. พัฒนากระบวนงานใน
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริง
4. สารวจความต้องการ
และจัดหาอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม
พัฒนาระบบสื่อสารให้มี
ความหลากหลายช่องทาง
อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบุคลากร
1. ส่งเสริมความก้าวหน้า
พนักงานราชการ/คนรุ่น
ใหม่
2. ส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย
3. ส่งเสริมค่านิยม
ทัศนคติ ในการยอมรับ
ความแตกต่างทางเพศ
อายุ ตาแหน่ง
4. มีการมอบหมายงานให้
ชัดเจนเหมาะสมกับ
ความสามารถ
5. จัดกิจกรรมให้รางวัล
แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การปรับปรุง
พัฒนา ระบบ
สวัสดิการกรม
ควบคุมโรค

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
ยกย่องให้รางวัลแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะที่
จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
1. มีนโยบาย
สนับสนุน
2. มีหลักเกณฑ์
แนวทางในการให้
สวัสดิการ
3. มีคณะทางานและ
คณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อน
4. มีงบประมาณ
สนับสนุน
5. สวัสดิการรถรับส่ง
(มีเครือข่าย)
6. สวัสดิการตรวจ
สุขภาพประจาปี/มี
โรงพยาบาลรองรับ
7. สวัสดิการบ้านพัก
8. สวัสดิการที่จอดรถ
9. ห้องออกกาลังกาย
สหกรณ์ออมทรัพย์

สิ่งที่ต้องทา
เพื่อเสริมแรงเสริม

แรงต้าน/อุปสรรค

สิ่งที่ต้องทา
เพื่อลดแรงต้าน

3. ช่องว่างระหว่างวัย
โอกาสในการได้รบั
4. ช่องว่างระหว่างวิชาชีพ การศึกษาที่สูงขึน้
5. ค่าตอบแทนในแต่ละ
วิชาชีพ/สิง่ จูงใจ การ
มอบหมายงานไม่ตรงกับ
ความสามารถ, ไม่ชัดเจน
1. เร่งรัดนโยบาย
สวัสดิการ
2. สนับสนุน
งบประมาณให้
เพียงพอ
3. ทบทวน
หลักเกณฑ์/
แนวทางให้ทนั สมัย
4. เพิ่มเส้นทาง
การรับส่ง/สร้าง
เครือข่ายใน
กระทรวง
สาธารณสุข
5. เพิ่มสวัสดิการ
ตรวจสุขภาพให้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ของบุคลากรกรมฯ
6. เพิ่มอาคารจอด
รถ
7. ปรับปรุง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ/
ขอสนับสนุน
งบประมาณ
ให้ทบทวน/
ปรับปรุงระเบียบ
ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ให้เอื้อกับทุก
กลุ่ม
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1. การดาเนินงานตาม
1. สื่อสารสร้างความ
นโยบายไม่มีความต่อเนื่อง เข้าใจในเรื่องสิทธิของ
ไม่ติดตาม (เปลี่ยน
สวัสดิการทีไ่ ด้จะรับ
ผู้บริหาร)
2. ไม่มีการทบทวน
หลักเกณฑ์/แนวทางที่
สม่าเสมอ
3. คณะทางานและ
คณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนมีคุณสมบัตไิ ม่
เหมาะสม
4. งบประมาณสนับสนุน
ไม่เพียงพอ
5. รถรับส่งไม่ครอบคลุม
และทั่วถึง
6. ไม่ครอบคลุมพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวง ลูกจ้าง
โครงการ
7. พรฏ.
8. ไม่เพียงพอ/การบริการ
จัดการ
9. ไม่มีการบริหาร
จัดการ/ดูแลรักษา
10. ระเบียบไม่เอื้อให้
ทุกกลุ่ม

ซึ่งจากตารางการวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน (Force Field Analysis) และปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จของ (สิ่งที่
ทาเพื่อลดแรงต้าน/เพิ่มแรงเสริม) ของแต่ละยุทธศาสตร์ ข้า งต้น ที่ป ระชุม จึง ร่ว มกัน กาหนดเป้า ประสงค์แ ละ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก สรุปได้ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงการกาหนดเป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานหลักของแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. การสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน

เป้าประสงค์
1.1 บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง
และต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสือ่ สารภายใน
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่ง
หน้าที่ สายการบังคับบัญชาและการมอบอานาจ
ที่เหมาะสม ชัดเจน
1.3 บุคลากรกรมควบคุมโรคมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั ทราบข้อมูล
ข่าวสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
สถานการณ์
- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
โครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการ
บังคับบัญชาและการมอบอานาจ
- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรคดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน
1.4 บุคลากรมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อ - ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
การทางานพร้อมทั้งมีอุปกรณ์/เครื่องมือ สาหรับ ต่อสภาพแวดล้อมในการทางานเพิ่มขึ้น
การทางานที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อ - ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
การทางาน
ต่อความพร้อมทั้งอุปกรณ์/เครื่องมือ
สาหรับการทางานเพิ่มขึ้น
1.5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดการ
- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัตงิ านอย่าง
อย่างเป็นธรรม เพื่อพิจารณาความดีความชอบ เป็นธรรมและเหมาะสมเพิ่มขึ้น
และได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
2. การเสริมสร้าง
2.1 บุคลากรได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนา
แรงจูงใจในการ
ความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับตาแหน่ง
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 2.2 บุคลากรได้รับการมอบหมายงานให้
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมาย
กรมควบคุมโรค
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และไม่เป็น
งานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
อุปสรรคต่อการดาเนินชีวติ ส่วนตัวและสังคม
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิต
ส่วนตัวและสังคม
2.3 บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่อง - จานวนบุคลากรได้รับการยกย่องชมเชย
ชมเชย
2.4 บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทัศนคติดา้ น
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิทธิและความ
ความเสมอภาคหญิงชายในการทางาน
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย
3. การปรับปรุง พัฒนา 3.1 บุคลากรกรมควบคุมโรคได้รับสวัสดิการ
- จานวนโครงการที่ดาเนินการสาเร็จใน
ระบบสวัสดิการ
แต่ละปีงบประมาณ
อย่างครอบคลุมทั่วถึง
กรมควบคุมโรค
3.2 บุคลากรกรมควบคุมโรคได้รับสวัสดิการที่ - จานวนโครงการที่ดาเนินการสาเร็จใน
แต่ละปีงบประมาณ
เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
19

2.4.3 กาหนดกลยุทธ์ (มาตรการ) และแนวทางการดาเนินงาน
จากที่ได้มีการวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน (Force Field Analysis) ของแต่ละยุทธศาสตร์
และกาหนดปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ (สิ่งที่ทาเพื่อลดแรงต้าน/เพิ่มแรงเสริม) ที่ป ระชุม
จึงร่วมกันกาหนดกลยุทธ์ (มาตรการ) ตัวชี้วัด และแนวทางการดาเนินงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
รายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงการกาหนดกลยุทธ์ (มาตรการ) ตัวชี้วัด และแนวทางการดาเนินงานเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
1.1 บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร - ร้อยละของบุคลากรที่
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
และต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการ
ในหน่วยงานอย่างถูกต้อง
สื่อสารภายในองค์การอย่างมี
รวดเร็ว ทันสถานการณ์
ประสิทธิภาพ
1.2 หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร - ร้อยละความพึงพอใจ
การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับ
ของบุคลากรต่อโครงสร้าง
บัญชาและการมอบอานาจที่
องค์กร การแบ่งหน้าที่
เหมาะสม ชัดเจน
สายการบังคับบัญชาและ
การมอบอานาจ
1.3 บุคลากรกรมควบคุมโรคมี
- ร้อยละของหน่วยงานใน
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา สังกัดกรมควบคุมโรคที่มี
และเพื่อนร่วมงาน
การดาเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
หน่วยงาน
1.4 บุคลากรมีสภาพแวดล้อมที่ - ร้อยละความพึงพอใจ
เอื้ออานวยต่อการทางานพร้อมทั้ง ของบุคลากรที่มีต่อ
มีอุปกรณ์/เครื่องมือ สาหรับการ สภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่มีคุณภาพเหมาะสมและ ทางานเพิ่มขึ้น
เพียงพอต่อการทางาน
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อความ
พร้อมทั้งอุปกรณ์/
เครื่องมือ สาหรับการ
ทางานเพิ่มขึ้น
1.5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
- ร้อยละความพึงพอใจ
กาหนดการปฏิบัติงานได้รับการ
ของบุคลากรที่ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นธรรม เพื่อพิจารณาความดี
อย่างเป็นธรรมและ
ความชอบและได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมเพิ่มขึ้น
เป็นธรรมและเหมาะสม
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กลยุทธ์
(มาตรการ)
1. การดาเนินการ
เกี่ยวกับนโยบาย
และการบริหาร
จัดการองค์กร

2. พัฒนา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงาน

แนวทางการดาเนินงาน
(โครงการ)
- พัฒนากลไกการสื่อสารนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร
- พัฒนาสื่อและช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร
- ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการ
บังคับบัญชาและการมอบอานาจ
- ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติงานให้เป็นธรรม และเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุม
โรค

3. พัฒนา
สภาพแวดล้อมการ
ทางาน

- สารวจความต้องและจัดหา
อุปกรณ์ในการทางาน
- ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัย
ในการทางาน
- พัฒนาจัดระเบียบสถานที่ในการ
ทางาน โดยใช้หลัก 5 ส
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เช่น
แสง,สี,เสียง,การยศาสตร์

4. พัฒนาระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

- ปรับปรุงกระบวนงานมอบหมาย
และการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับ
บุคคล
- โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน
ทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ผลการดาเนินงานหลัก
(มาตรการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมควบคุมโรค
2.1 บุคลากรได้รับการศึกษา
- ร้อยละของบุคลากรที่
5. การสร้าง
พัฒนาทักษะ ความรู้
ได้รับการพัฒนา
ความก้าวหน้าใน
ความสามารถให้เหมาะสมกับ
หน้าที่การงานที่
ตาแหน่ง
สอดคล้องกับการ
2.2 บุคลากรได้รับการมอบหมาย - ร้อยละของบุคลากรที่
ดาเนินงานชีวิต
ได้รับมอบหมายงาน
ส่วนตัวและสังคม
งานให้เหมาะสมกับความรู้
เหมาะสมกับความรู้
ของบุคลากร
ความสามารถ
ความสามารถ และไม่เป็น กรมควบคุมโรค
อุปสรรคต่อการดาเนิน
ชีวิต ส่วนตัวและสังคม

- พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ
- การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้
สาหรับพนักงานราชการ
- พัฒนาทักษะ/การมอบหมายงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่หัวหน้า
กลุ่ม/หัวหน้างาน ภายใน
กรมควบคุมโรค
- ส่งเสริมการศึกษาต่อ (ให้ทุนจาก
เงินกองทุนสวัสดิการในการศึกษา
ต่อของพนักงานราชการ)
- พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้วย
การบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. การสนับสนุนให้ - คัดเลือกบุคลากรที่มผี ลงาน
เกิดการยอมรับอย่าง โดดเด่น
เท่าเทียมกันและเกิด - ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง
ความภาคภูมิใจใน สิทธิและความเสมอภาคระหว่าง
องค์กร
หญิงชายกรมควบคุมโรค

2.3 บุคลากรทีม่ ีผลงานโดดเด่น
ได้รับการยกย่องชมเชย
2.4 บุคลากรได้รับการเสริมสร้าง
ทัศนคติด้านความเสมอภาคหญิง
ชายในการทางาน

- จานวนบุคลากรได้รบั
การยกย่องชมเชย
- ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้เรื่องสิทธิและ
ความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การปรับปรุง พัฒนา ระบบสวัสดิการกรมควบคุมโรค
3.1 ให้บุคลากรกรมควบคุมโรค - จานวนโครงการที่
7. การปรับปรุง
ได้รับสวัสดิการอย่างครอบคลุม
ดาเนินการสาเร็จในแต่ละ สวัสดิการที่มีอยู่
ทั่วถึง
ปีงบประมาณ

3.2 บุคลากรกรมควบคุมโรค
ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

แนวทางการดาเนินงาน
(โครงการ)

- จานวนโครงการที่
ดาเนินการสาเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ
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8. การเพิ่ม
สวัสดิการใหม่

- พัฒนาสวัสดิการด้านสังคมภายใน
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
- เสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร
กรมควบคุมโรค
- ปรับปรุงสวัสดิการรถรับ-ส่ง
- จัดหาที่จอดรถ(เพิ่มเติม) ให้กับ
บุคลากรกรมควบคุมโรค
- จัดตั้งห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- จัดตั้งห้องประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา (เช่น ห้องละหมาด
ห้องสวดมนต์ เป็นต้น)
- เพิ่มช่องทางพิเศษการให้บริการ
รักษาพยาบาลของสถาบันบาราศ
นราดูร สาหรับบุคลากรกรม
ควบคุมโรค
- สร้างสวนสุขภาพ

4 กองการเจ้ า หน้ า ที่ จั ด ท า (ร่ า ง) แผนเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น ของบุ ค ลากรกรมควบคุ ม โรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 พร้อมให้คณะทางานฯ และผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ
5. กองการเจ้าหน้าที่จัดทาแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2562 (ฉบับสมบูรณ์) เสนอผู้บริหารลงนาม ให้ความเห็นชอบ และสื่อสาร/ชี้แจง เพื่อลงสู่การปฏิบัติ
ต่อไป
------------------------------------------
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บทที่ 5
แผนเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2562

ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรปฏิบัติงำน
มีเป้าประสงค์ ดังนี้
1.1 บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร เมือ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และ
ต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับบัญชาและการมอบอานาจที่
เหมาะสม ชัดเจน
1.3 บุคลากรกรมควบคุมโรคมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
1.4 บุคลากรมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทางานพร้อมทั้งมีอุปกรณ์/เครื่องมือ
สาหรับการทางานที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการทางาน
1.5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดการปฏิบัติงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นธรรม เพื่อพิจารณาความดีความชอบและได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรกรมควบคุมโรค
มีเป้าประสงค์ ดังนี้
2.1 บุคลากรได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับตาแหน่ง
2.2 บุคลากรได้รับการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
2.3 บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่องชมเชย
2.4 บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทัศนคติด้านความเสมอภาคหญิงชายในการทางาน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรปรับปรุงพัฒนำระบบสวัสดิกำรกรมควบคุมโรค
มีเป้าประสงค์ ดังนี้
3.1 บุคลากรกรมควบคุมโรคได้รับสวัสดิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง
3.2 บุคลากรกรมควบคุมโรคได้รับสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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แผนเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2562
----------------------------------ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรปฏิบัติงำน
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
ค่ำเป้ำหมำย
นับ 59 60 61 62

1.1 บุคลากรได้รับข้อมูล
ข่าวสาร เมื่อเกิดการ
เปลีย่ นแปลงในหน่วยงานอย่าง
ครอบคลุม ทั่วถึง และต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงานอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว ทันสถานการณ์

ร้อยละ

75

80

85

90

1.2 หน่วยงานมีโครงสร้าง
องค์กร การแบ่งหน้าที่
สายการบังคับบัญชาและ
การมอบอานาจที่เหมาะสม
ชัดเจน

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
โครงสร้างองค์กร การ
แบ่งหน้าที่ สายการ
บังคับบัญชาและการ
มอบอานาจ

ร้อยละ

75

80

85

90

1.3 บุคลากรกรมควบคุมโรค
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน

- ร้อยละของหน่วยงาน ร้อยละ
ในสังกัดกรมควบคุมโรค
ทีม่ ีการดาเนินการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในหน่วยงาน

80

90

กลยุทธ์

โครงกำร

1. การดาเนินการ
เกี่ยวกับนโยบายและ
การบริหารจัดการ
องค์กร

1. โครงการพัฒนากลไกการ
สื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการเปลีย่ นแปลงภายใน
องค์กร
2. โครงการสร้างพัฒนาสื่อ
และช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร
3. โครงการทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับ
บัญชาและการมอบอานาจ
4. โครงการปรับปรุงกฎ
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานให้
เป็นธรรม และเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค

100 100 2. พัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในหน่วยงาน
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ระยะเวลำดำเนินกำร
59 60 61 62

ผู้รับผิดชอบ

ควำมเชื่อมโยง
กับปัจจัยรำยข้อ
ที่จัดลำดับ
ควำมสำคัญแล้ว

    - กองแผนงาน
- กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
- กองการ
    เจ้าหน้าที่

ลาดับ 3 , 6 ,
7 , 10



ลาดับ 3 , 6 ,
7 , 9 (ข้อ 3)

-



-

   

    กองการ
เจ้าหน้าที่

ลาดับ 4 , 9
(ข้อ 14)

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

1.4 บุคลากรมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย
ต่อการทางานพร้อมทั้งมี
อุปกรณ์/เครื่องมือ สาหรับ
การทางานที่มีคุณภาพ
เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การทางาน

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
ความพร้อมทั้งอุปกรณ์/
เครื่องมือ สาหรับการ
ทางาน

1.5 บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การกาหนดการปฏิบตั ิงาน
ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
เพื่อพิจารณาความดี
ความชอบและได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม

หน่วย
ค่ำเป้ำหมำย
นับ 59 60 61 62
ร้อยละ

75

80

85

90

ร้อยละ

75

80

85

90

- ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ
ของบุคลากรที่ได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม

75

80

85

90

กลยุทธ์

3. พัฒนา
สภาพแวดล้อมการ
ทางาน

4. พัฒนาระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
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โครงกำร

6. โครงการสารวจความต้อง
และจัดหาอุปกรณ์ในการ
ทางาน
7. โครงการส่งเสริมมาตรการ
ความปลอดภัยในการทางาน
8. โครงการพัฒนาจัดระเบียบ
สถานที่ในการทางาน โดยใช้
หลัก 5 ส
9. โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม (แสง,สี,เสียง,
การยศาสตร์) และใช้
หลักการยศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้
10.โครงการปรับปรุง
กระบวนงานมอบหมาย และ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับ
บุคคล
11. โครงการพัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ระยะเวลำดำเนินกำร
59 60 61 62


-



-

   
   
   

   

  



ผู้รับผิดชอบ

ควำมเชื่อมโยง
กับปัจจัยรำยข้อ
ที่จัดลำดับ
ควำมสำคัญแล้ว

- สานักงาน
เลขานุการกรม
- สานักโรค
จากการ
ประกอบอาชีพ
และ
สิ่งแวดล้อม
- สถาบัน
บาราศนราดูร
- กองการ
เจ้าหน้าที่
- สานักโรคไม่
ติดต่อ
กองการ
เจ้าหน้าที่

ลาดับ 13

ลาดับ 1 , 2 ,
6,8

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรกรมควบคุมโรค
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

2.1 บุคลากรได้รับ
- ร้อยละของบุคลากรที่
การศึกษาพัฒนาทักษะ ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถให้
เหมาะสมกับตาแหน่ง

2.2 บุคลากรได้รับการ
มอบหมายงานให้
เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และไม่
เป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิต ส่วนตัวและ
สังคม
2.3 บุคลากรทีม่ ีผลงาน
โดดเด่นได้รับการยก
ย่องชมเชย
2.4 บุคลากรได้รับการ
เสริมสร้างทัศนคติด้าน
ความเสมอภาคหญิง
ชายในการทางาน

หน่วย
นับ
ร้อยละ

59

ค่ำเป้ำหมำย
60 61

62

75

80

90

85

กลยุทธ์

- ร้อยละของบุคลากรที่ ร้อยละ
ได้รับมอบหมายงาน
เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และไม่
เป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิต ส่วนตัวและ
สังคม
คน
- จานวนบุคลากรได้รบั
การยกย่องชมเชย

70

65

65

65

65

- ร้อยละของหน่วยงาน
ดาเนินการเสริมสร้าง
ทัศนคติด้านความเสมอ
ภาคหญิงชายในการ
ทางาน

60

70

80

90

ร้อยละ

80

90

100

5. การสร้าง
ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานที่
สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานชีวิต
ส่วนตัวและสังคม
ของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค

6. การสนับสนุนให้
เกิดการยอมรับอย่าง
เท่าเทียมกันและเกิด
ความภาคภูมิใจใน
องค์กร
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โครงกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร
59 60 61 62

12. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน กรมควบคุม
โรค
13. โครงการพัฒนาทักษะ 
การมอบหมายงานที่มี
ประสิทธิภาพ ให้แก่หัวหน้า
กลุ่ม/หัวหน้างาน ภายใน
กรมควบคุมโรค
14. โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรด้วย
การบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ



















15. โครงการคัดเลือก
บุคลากรที่มผี ลงานโดดเด่น









16. โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เรื่องสิทธิและความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย
กรมควบคุมโรค









ผู้รับผิดชอบ

ควำมเชื่อมโยง
กับปัจจัยรำยข้อ
ที่จัดลำดับ
ควำมสำคัญแล้ว

กองการ
เจ้าหน้าที่

ลาดับ 2 , 5 ,
6 , 8 (ข้อ 6) ,
12

กองการ
เจ้าหน้าที่

ลาดับ 1 , 8
(ข้อ 36) , 10

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรปรับปรุงพัฒนำระบบสวัสดิกำรกรมควบคุมโรค
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

3.1 บุคลากร
- จานวนโครงการที่ โครงการ
กรมควบคุมโรคได้รับ ดาเนินการสาเร็จใน
สวัสดิการอย่าง
แต่ละปีงบประมาณ
ครอบคลุมทั่วถึง

3.2 บุคลากรกรม
ควบคุมโรคได้รับ
สวัสดิการที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

- จานวนโครงการที่ โครงการ
ดาเนินการสาเร็จใน
แต่ละปีงบประมาณ

ค่ำเป้ำหมำย
59 60 61 62
2

1

3

1

3

1

3

1

กลยุทธ์

โครงกำร

7. การปรับปรุง
สวัสดิการที่มีอยู่

8. การเพิ่ม
สวัสดิการใหม่

ระยะเวลำดำเนินกำร
59 60 61 62

17. โครงการพัฒนาสวัสดิการ
ด้านสังคม

-





18. โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
บุคลากร
19. โครงการปรับปรุงสวัสดิการรถ
รับ-ส่ง
20. โครงการจัดตั้งห้องปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
21. โครงการจัดตั้งห้องประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
22. โครงการเพิ่มช่องทางพิเศษ
การให้บริการรักษาพยาบาลของ
สถาบันบาราศนราดูร สาหรับ
บุคลากรกรมควบคุมโรค
23. โครงการสร้างสวนสุขภาพ







ผู้รับผิดชอบ

 - สานักงาน
เลขานุการกรม
- กองการ
 เจ้าหน้าที่











-

-

-

-



-

-

-



-

-

-

- คณะกรรมการ
สวัสดิการกรมควบคุม
โรค

- สานักงาน
เลขานุการกรม
- - สถาบันบาราศ
นราดูร
- - กองการ
เจ้าหน้าที่
- คณะกรรมการ
สวัสดิการกรม
 ควบคุมโรค

อนุมัติ
ลงนามแล้ว
(นายอานวย กาจีนะ)
อธิบดีกรมควบคุมโรค
27

ควำมเชื่อมโยง
กับปัจจัยรำยข้อ
ที่จัดลำดับ
ควำมสำคัญแล้ว

ลาดับ 11
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บทที่ 6
กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรติดตำม และรำยงำนผล
 กำรนำแผนเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรคไปสู่กำรปฏิบัติ

เพื่อให้หน่วยงานในกรมควบคุมโรคมีแนวทางการเสริมสร้างความผู กพันของบุคลากรเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงกาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. กรมควบคุ ม โรค เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น ของบุ ค ลากร
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์เป็น
รูปเล่ม จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดาเนินงานสาหรับหน่วยงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
2. หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมควบคุ ม โรค จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องหน่ ว ยงาน
เพื่อเสริมสร้างความผูกพันบุคลากร โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ และ
วิธีการดาเนินการ ตามรูปแบบโครงการที่ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง
การเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น ในด้ า นต่ า ง ๆ ติ ด ตามการด าเนิ น งาน รวบรวมข้ อ มู ล และรายงานผลไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
3. ผู้ บ ริ ห าร ติ ดตามการปฏิบั ติตามแผน ผ่ านการติดตาม ประเมิ นผล และรายงานผลจาก
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบ หากการดาเนิ น การเสริ มสร้า งความผู ก พัน ไม่ เป็ น ไปตามแผน ควรหาแนวทางที่
เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
 กำรติดตำมและรำยงำนผล

เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรที่ได้กาหนดไว้ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรดาเนินการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือน
รายไตรมาส และรายงานผลไปยังผู้บริหารระดับสูง ทุก 6 เดือน นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงาน
ผลการดาเนินประจาปี ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
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30

ภำคผนวก

31

32

1
แบบสำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

33

34

แบบสำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
แบบส ารวจนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประเมินความผู กพันของบุคลากรในสั งกัดกรมควบคุมโรค
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร และเพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจั ดการภาครัฐ (Public Management Quality Award :
PMQA) ต่อไป
กองการเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง โดยข้อมูลจะถูก วิเคราะห์เป็น
ภาพรวม และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง
แบบสารวจนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คาถามประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ส่วนที่ 3 คาถามประเมินความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
การกรอกแบบประเมินในส่วนที่ 2
1.
2.
3.
4.

หน่วยงาน
หมายถึง
ผู้อานวยการ หมายถึง
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง
ระดับความคิดเห็น
ระดับ 1 คือ
ระดับ 2 คือ
ระดับ 3 คือ
ระดับ 4 คือ
ระดับ 5 คือ

กอง / สานัก / สถาบัน / สคร.
ผู้อานวยการหน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่อง  หรือเติมคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของ
ท่าน)
1. เพศ
1.1  ชาย

1.2  หญิง

2. อำยุ.......................... ปี
2.1 Gen B พ.ศ. 2498-2507 (51-60 ปี)
2.3 Gen Y พ.ศ. 2523-2540 (18-35ปี)

2.2 Gen X พ.ศ. 2508-2522 (36-50 ปี)

3. วุฒิกำรศึกษำ
3.1  ต่ากว่าปริญญาตรี
3.3  สูงกว่าปริญญาตรี

3.2  ปริญญาตรี

4. สถำนภำพกำรทำงำน
4.1  ข้าราชการ
4.1.1  ประเภทวิชาการ
4.1.1.1  ระดับปฏิบัติการ
4.1.1.2  ระดับชานาญการ
4.1.1.3  ระดับชานาญการพิเศษ 4.1.1.4  ระดับเชี่ยวชาญ
4.1.2  ประเภททั่วไป
4.1.2.1  ระดับปฏิบัติงาน
4.1.2.2  ระดับชานาญงาน
4.1.2.3  ระดับอาวุโส
4.2  พนักงานราชการ
4.3  ลูกจ้างประจา
5. หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนในปัจจุบัน
5.1 ส่วนกลาง
5.1.1  กองบริหาร/หรือหน่วยงานเทียบเท่า
5.1.2  สานัก/สถาบัน
5.2 ส่วนภูมิภาค
5.2.1  สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 13
5.2.1.1  ศตม.
5.2.1.2  นคม.
6. ระยะเวลำที่ปฏิบตั ิงำนในกรมควบคุมโรค (เกิน 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี)................................... ปี
6.1 5 ปีหรือต่ากว่า
6.2 6 – 10 ปี
6.3 11– 15 ปี
6.4 16 – 20 ปี
6.5 21 – 25 ปี
6.6 มากกว่า 25 ปีขึ้นไป
7. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในปัจจุบัน
7.1  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/หัวหน้างาน

7.2  เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน

36

ส่วนที่ 2 คำถำมประเมินปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
(กรุณาตอบโดยใส่เครื่องหมาย ในช่อง “ระดับความคิดเห็น” ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน)
ระดับควำมคิดเห็น
1
น้อย
ที่สดุ

คำถำม
1. ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรงำนขององค์กร
1. กรมมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่มคี วามชัดเจนและ
เหมาะสม
2. กรมมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย อย่าง
ชัดเจน
3. หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับบัญชาและการมอบ
อานาจที่เหมาะสม ชัดเจน
4. หน่วยงานมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงานที่เป็นธรรมและเอือ้ ต่อการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร
5. เมื่อเกิดการเปลีย่ นแปลงในหน่วยงาน ท่านได้รับการสื่อสารทีท่ ันเวลาและชัดเจน
2. ด้ำนกำรบังคับบัญชำและกำรควบคุมดูแล
6. ท่านได้รับมอบหมายงานทีช่ ัดเจน
7. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการกาหนดตัวชี้วัด KPI และเป้าหมายการทางาน อย่าง
เหมาะสมและชัดเจน
8. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความเป็นกลาง และรับฟังข้อคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา
9. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีวิธีการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งในหน่วยงาน ได้
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
3. ด้ำนควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน
10. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการทางานเป็นทีม
11. หน่วยงานท่าน สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาสทางานร่วมกัน
12. ท่านมีความความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา
13. ท่านมีความความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
14. ท่านสามารถทางานกับเพือ่ นร่วมงานได้อย่างราบรื่น
4. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
15. สภาพแวดล้อมในหน่วยงานเอื้ออานวยต่อการทางาน เช่น ไม่มีกลิ่น เสียง
รบกวน แสงพอเพียง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
16. สถานที่ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพื้นที่เพียงพอต่อการทางาน
17. ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตการทางาน
37

2
น้อย

3
ปำน
กลำง

4
มำก

5
มำก
ที่สดุ

ระดับควำมคิดเห็น
1
น้อย
ที่สดุ

คำถำม
18. อุปกรณ์/เครื่องมือสาหรับการทางานมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอต่อการ
ทางาน
19. หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในที่ทางาน
5. ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร
20. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม กับความสามารถและปริมาณงาน
ที่ทาอยู่
21. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
22. ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนอย่างเป็นธรรม
23. ท่านได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านอย่างเพียงพอ
24. หน่วยงานมีการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านอย่างสม่าเสมอ
6. ด้ำนควำมมั่นคงในกำรทำงำน
25. ท่านรู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพ
26. ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความมั่นคง
27. ท่านรู้สึกว่าตาแหน่งที่ท่านปฏิบัติงานมีความมั่นคง
28. ท่านรู้สึกว่าภาระงานที่ท่านรับผิดชอบมีความยั่งยืน
7. ด้ำนชีวิตส่วนตัว
29. ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทางาน เวลาส่วนตัว และสังคมได้อย่างเหมาะสม
30. ท่านสามารถทางานโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตของท่าน
31. ท่านสามารถเดินทางมาทางานได้อย่างสะดวก
8. ด้ำนควำมสำเร็จในกำรทำงำน
32. ท่านได้เห็นผลสาเร็จของงานที่ท่านทาอย่างชัดเจน
33. ท่านมีส่วนร่วมในการทางานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของหน่วยงาน
34. ท่านมีโอกาสตัดสินใจเพื่อความสาเร็จของงานของท่าน
35. ท่านมีความรู้และประสบการณ์ทไี่ ด้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากการทางาน
9. ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับ
36. ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
37. ท่านได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการทางาน
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38. หน่วยงานมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่องบุคลากรอย่างเหมาะสม
39. หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10. ด้ำนลักษณะงำนที่ทำ
40. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน
41. ท่านได้รับโอกาสในการทางานที่ท้าทายอยู่เสมอ
42. ท่านมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน ตามขอบเขตทีไ่ ด้รับมอบหมาย
11. ควำมรับผิดชอบในงำน
43. หน่วยงานมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน
44. งานที่ท่านรับผิดชอบ เป็นงานที่มีความสาคัญ
45. ท่านได้รับโอกาสและมีสว่ นร่วมในการกาหนดขอบเขตของงานที่ได้รับ
มอบหมาย
46. งานที่ท่านรับผิดชอบ มีปริมาณงานเหมาะสม
12. ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน
47.ท่านรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
48. ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
49. ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าว
ไปสูต่ าแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ

ส่วนที่ 3 คำถำมประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
ระดับควำมคิดเห็น
1
น้อย
ที่สดุ

คำถำม
1. ด้ำนควำมเชื่อมั่นอย่ำงแรงกล้ำและกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร
1. ท่านมีความเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่กรมกาหนด จะ
นาพาไปสู่ความสาเร็จ
2. ท่านมีความรูส้ ึกว่าเป้าหมายการดาเนินงานของหน่วยงาน ตรงกับเป้าหมายการ
ดาเนินงานของท่าน
3. ท่านมีความรูส้ ึกว่าความสาเร็จของหน่วยงาน คือความสาเร็จของท่านด้วย
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4. ท่านพร้อมสนับสนุน หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
5. ท่านมีความรูส้ ึกว่าหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในการ
ทางาน
2. ด้ำนควำมเต็มใจที่จะทุ่มเทควำมพยำยำมอย่ำงมำกเพื่อประโยชน์ขององค์กร
6. ท่านมีความมุ่งมั่นและทุ่มเททางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
7. ท่านยอมสละเวลาเพื่อทางานให้เต็มที่โดยไม่หวังค่าล่วงเวลา
8. ท่านคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
9.ท่านคิดว่าอนาคตของหน่วยงาน คืออนาคตของท่านด้วย
3. ด้ำนควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำที่จะคงไว้ซึ่งควำมเป็นสมำชิกภำพขององค์กร
10. ท่านมีความรูส้ ึกภาคภูมิใจที่เป็นบุคลากรของกรมควบคุมโรค
11. ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน
12. ท่านมักบอกคนอื่นเสมอ ว่าหน่วยงานที่ท่านทางานอยู่ เป็นหน่วยงานที่น่า
ทางานด้วย
13. ท่านจะพูดปกป้องหน่วยงานของท่านเสมอ เมื่อมีข่าวทางด้านลบกับหน่วยงาน
14. ท่านอยากทางาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
15. ท่านรู้สึกว่า อยากอยู่กับกรมควบคุมโรคไปจนเกษียนหรือนานที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้

ส่วนที่ 4 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................
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2
ผลกำรสำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
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ผลกำรสำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

-------------------------------การสารวจความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีกลุ่มเป้าหมาย
ในการสารวจ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
(41 หน่วยงาน) จานวนทั้งสิ้น 5,148 คน (ข้อมูลจากระบบ DPIS ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย สุ่ มกลุ่ มตัวอย่าง จ านวน 30% จากประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ล ะประเภท ดังนั้น
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รวมทั้งสิ้น 1,568 คน ได้แก่ ข้าราชการ จานวน 776 คน ลูกจ้างประจา จานวน
529 คน และพนักงานราชการ จานวน 263 คน เพื่อนามาข้อมูลนาเข้าในการจัดทาแผนการเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรประจาปีงบประมาณพ.ศ.2559 – 2562 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการสารวจ
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้ดังนี้
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ส่วนที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน 12
ด้ำน
ปัจจัยรำยด้ำน/ข้อคำถำม

ค่ำเฉลี่ย

S.D.

ระดับควำมพึงพอใจ

1. ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรงำนขององค์กร

3.84

0.636

มำก

1. กรมมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบาย ที่มีความชัดเจนและเหมาะสม
2. กรมมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย อย่างชัดเจน
3. หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการ
บังคับบัญชาและการมอบอานาจที่เหมาะสม ชัดเจน
4. หน่วยงานมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรมและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน ท่านได้รับการ
สื่อสารที่ทันเวลาและชัดเจน
2. ด้ำนกำรบังคับบัญชำและกำรควบคุมดูแล

4.00

0.680

มาก

3.92

0.722

มาก

3.86

0.773

มาก

3.78

0.812

มาก

3.65

0.819

มาก

3.79

0.718

มำก

3.92

0.723

มาก

3.83

0.774

มาก

3.77

0.871

มาก

6. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน
7. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการกาหนดตัวชี้วัด KPI และ
เป้าหมายการทางาน อย่างเหมาะสมและชัดเจน
8. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความเป็นกลาง และรับฟัง
ข้อคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา
9. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ความขัดแย้งในหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
3. ด้ำนควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน

3.66

0.893

มาก

4.01

0.650

มำก

10. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการทางานเป็นทีม

3.95

0.827

มาก

11. หน่วยงานท่าน สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร
ได้มีโอกาสทางานร่วมกัน
12. ท่านมีความความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา

3.93

0.799

มาก

3.95

0.808

มาก

13. ท่านมีความความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

4.13

0.696

มาก

4.10

0.714

มาก

3.68

0.727

มำก

3.68

0.867

มาก

14. ท่านสามารถทางานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่าง
ราบรื่น
4. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
15. สภาพแวดล้อมในหน่วยงานเอื้ออานวยต่อการ
ทางาน เช่น ไม่มีกลิ่น เสียง รบกวน แสงพอเพียง อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
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ปัจจัยรำยด้ำน/ข้อคำถำม

ค่ำเฉลี่ย

S.D.

ระดับควำมพึงพอใจ

16. สถานที่ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมี
พื้นที่เพียงพอต่อการทางาน
17. ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตการทางาน

3.69

0.876

มาก

3.78

0.807

มาก

18. อุปกรณ์/เครื่องมือสาหรับการทางานมีคุณภาพ
เหมาะสม และเพียงพอต่อการทางาน
19. หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในที่ทางาน
5. ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร

3.56

0.908

มาก

3.68

0.829

มาก

3.64

0.675

มำก

20. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม กับ
ความสามารถและปริมาณงานที่ทาอยู่
21. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

3.66

0.765

มาก

3.66

0.779

มาก

22. ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อน
เงินเดือนอย่างเป็นธรรม
23. ท่านได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านอย่าง
เพียงพอ
24. หน่วยงานมีการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านอย่าง
สม่าเสมอ
6. ด้ำนควำมมั่นคงในกำรทำงำน

3.63

0.810

มาก

3.63

0.835

มาก

3.61

0.876

มาก

3.91

0.773

มำก

25. ท่านรู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพ

3.98

0.862

มาก

26. ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความมั่นคง

3.95

0.821

มาก

27. ท่านรู้สึกว่าตาแหน่งที่ท่านปฏิบัติงานมีความมั่นคง

3.88

0.874

มาก

28. ท่านรู้สึกว่าภาระงานที่ท่านรับผิดชอบมีความยั่งยืน

3.82

0.856

มาก

7. ด้ำนชีวิตส่วนตัว

3.93

0.690

มำก

29. ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทางาน เวลาส่วนตัว
และสังคมได้อย่างเหมาะสม
30. ท่านสามารถทางานโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิตของท่าน
31. ท่านสามารถเดินทางมาทางานได้อย่างสะดวก

3.88

0.790

มาก

3.88

0.777

มาก

4.04

0.816

มาก

8. ด้ำนควำมสำเร็จในกำรทำงำน

3.95

0.604

มำก

32. ท่านได้เห็นผลสาเร็จของงานที่ท่านทาอย่างชัดเจน

3.97

0.674

มาก

33. ท่านมีส่วนร่วมในการทางานให้สาเร็จลุล่วงตาม

4.02

0.642

มาก
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ปัจจัยรำยด้ำน/ข้อคำถำม

ค่ำเฉลี่ย

S.D.

ระดับควำมพึงพอใจ

3.85

0.745

มาก

3.97

0.704

มาก

3.75

0.657

มำก

36. ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน

3.95

0.629

มาก

37. ท่านได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการทางาน

3.85

0.716

มาก

38. หน่วยงานมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่อง
บุคลากรอย่างเหมาะสม
39. หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ด้ำนลักษณะงำนที่ทำ

3.61

0.858

มาก

3.61

0.867

มาก

3.86

0.647

มำก

40. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถของท่าน
41. ท่านได้รับโอกาสในการทางานที่ท้าทายอยู่เสมอ

3.88

0.748

มาก

3.85

0.749

มาก

42. ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงาน ตามขอบเขตที่ได้รับ
มอบหมาย
11. ควำมรับผิดชอบในงำน

3.85

0.749

มาก

3.87

0.629

มำก

43. หน่วยงานมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรอย่างชัดเจน
44. งานที่ท่านรับผิดชอบ เป็นงานที่มีความสาคัญ

3.83

0.756

มาก

4.05

0.697

มาก

45. ท่านได้รับโอกาสและมีส่วนร่วมในการกาหนด
ขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย
46. งานที่ท่านรับผิดชอบ มีปริมาณงานเหมาะสม

3.86

0.735

มาก

3.80

0.755

มาก

12. ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน

3.62

0.861

มำก

3.56

0.971

มาก

3.72

0.845

มาก

3.57

0.968

มาก

เป้าหมายของหน่วยงาน
34. ท่านมีโอกาสตัดสินใจเพื่อความสาเร็จของงานของ
ท่าน
35. ท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้นจากการทางาน
9. ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับ

47.ท่านรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การ
งาน
48. ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
49. ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ

46

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยสร้างบรรยากาศและปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการทางาน 12 ด้าน
(เรียงลาดับจากมากไปน้อย)
ส่วนที่ 3 ผลกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค

แผนภูมิที่ 2 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมควบคุมโรค

47

48

3
ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
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ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
-------------------------ตำรำงที่ 9 แสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน 12 ด้ำน
ปัจจัยสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำน

ปัจจัยสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำน

จานวน 7 ด้าน ดังนี้

จานวน 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร

1. ด้านความสาเร็จในการทางาน

2. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล

2. ด้านการได้รับการยอมรับ

3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

3. ด้านลักษณะงานที่ทา

4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

4. ความรับผิดชอบในงาน

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ

5. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

6. ด้านความมั่นคงในการทางาน
7. ด้านชีวิตส่วนตัว
ตำรำงที่ 10 แสดงปัจจัยรำยด้ำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค 9 ด้ำน เชื่อมโยงกับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปัจจัยรำยด้ำน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน

ความสาเร็จในการทางาน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ความรับผิดชอบในงาน
ชีวิตส่วนตัว
นโยบายและการบริหารงานขององค์กร
ความมั่นคงในการทางาน
การได้รับการยอมรับ
การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
สภาพแวดล้อมในการทางาน

แรงจูงใจ
บรรยากาศ
แรงจูงใจ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
แรงจูงใจ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
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ตำรำงที่ 11 แสดงปัจจัยรำยข้อที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค เชื่อมโยงกับปัจจัยรำย
ด้ำน
ลำดับ

ปัจจัยรำยข้อ

1

ท่านมีส่วนร่วมในการทางานให้สาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน (ข้อ 33)
ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บงั คับบัญชา (ข้อ 12)
งานทีท่ ่านรับผิดชอบเป็นงานทีม่ ีความสาคัญ (ข้อ 44)
กรมมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายที่มีความชัดเจนและเหมาะสม (ข้อ 1)
ท่านรู้สึกว่าภาระงานที่ท่านรับผิดชอบมีความยัง่ ยืน
(ข้อ 28)
ท่านสามารถทางานโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนิน
ชีวิตของท่าน (ข้อ 30)
หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการ
บังคับบัญชาและการมอบอานาจที่เหมาะสม ชัดเจน
(ข้อ 3)
ท่านสามารถทางานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น
(ข้อ 14)
ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความมั่นคง (ข้อ 26)
ท่านสามารถเดินทางมาทางานได้อย่างสะดวก (ข้อ
31)
ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (ข้อ 36)
ท่านได้รับมอบหมายงานที่ชดั เจน (ข้อ 6)
สถานทีท่ างานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมี
พื้นที่เพียงพอต่อการทางาน (ข้อ 16)
ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทางาน เวลาส่วนตัว และ
สังคมได้อย่างเหมาะสม (ข้อ 29)
หน่วยงานมีกฎ ระเบียบ และวิธปี ฏิบัติงานที่เป็นธรรม
และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร (ข้อ 4)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ปัจจัยรำยด้ำน
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ความสาเร็จในการทางาน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ความรับผิดชอบในงาน
นโยบายและการบริหารงานขององค์กร
ความมั่นคงในการทางาน
ชีวิตส่วนตัว
นโยบายและการบริหารงานขององค์กร
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ความมั่นคงในการทางาน
ชีวิตส่วนตัว
การได้รับการยอมรับ
การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ชีวิตส่วนตัว
นโยบายและการบริหารงานขององค์กร

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร
ประเภทของบุคลากร

หลัก

สำยงำน

1.นโยบายและการ
บริหารงานขององค์กร
4.หน่วยงานมี
โครงสร้างองค์กร การ
แบ่งหน้าที่สายการ
บังคับบัญชาและการ
มอบอานาจที่
เหมาะสม ชัดเจน (ข้อ
3)
7.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบายที่
มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)

สนับสนุน 3.หน่วยงานมี
กฎระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
และเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร (ข้อ 4)
8.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบายที่
มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล
-

-

บรรยำกำศในกำรทำงำน
3.ความสัมพันธ์
4.
กับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อม
ในการทางาน
2.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)
8.ท่านสามารถ
ทางานกับเพือ่ น
ร่วมงานได้อย่าง
ราบรื่น (ข้อ14)

7.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)
8.ท่านสามารถ
ทางานกับเพือ่ น
ร่วมงานได้อย่าง
ราบรื่น (ข้อ14)

-

แรงจูงใจในกำรทำงำน
5.เงินเดือน
และสวัสดิการ

6.ความมั่นคง
ในการทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ควำมสำเร็จใน
กำรทำงำน

11.ท่านได้รับ
การดูแลเรื่อง
สุขภาพของ
ท่านอย่าง
เพียงพอ (ข้อ
23)

6.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานที่
ท่าน
รับผิดชอบมี
ความยั่งยืน
(ข้อ 28)
9.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของ
ท่านมีความ
มั่นคง (ข้อ
26)

1.ท่ำนมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ งตำม
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน (ข้อ
33)

-

4.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของ
ท่านมีความ
มั่นคง (ข้อ
26)

5.ท่านสามารถ
แบ่งเวลาในการ
ทางาน เวลา
ส่วนตัวและ
สังคมได้อย่าง
เหมาะสม (ข้อ
29)
10.ท่าน
สามารถ
เดินทางมา
ทางานได้อย่าง
สะดวก (ข้อ
31)
6.ท่านสามารถ
เดินทางมา
ทางานได้อย่าง
สะดวก(ข้อ
31)
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1.ท่ำนมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ งตำม
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน (ข้อ
33)

9.การ
ได้รับการ
ยอมรับ
-

10.
ลักษณะ
งานทีท่ า
-

11.ความ
รับผิดชอบในงาน

12.ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน

3.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็นงาน
ที่มีความสาคัญ
(ข้อ 44)

-

5.ท่าน
ได้รับการ
ยอมรับ
จากเพือ่ น
ร่วมงาน
(ข้อ 36)

-

2.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็นงาน
ที่มีความสาคัญ
(ข้อ 44)

-

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
2.บังคับบัญชา
ประเภทของบุคลากร 1.นโยบายและการ
บริหารงานของ
และการ
องค์กร
ควบคุมดูแล
ข้ำรำชกำร 3.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)
13.หน่วยงานมี
กฎระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
และเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร (ข้อ 4)

สถำน
ภำพ

ลูกจ้ำง
ประจำ

2.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)
6.หน่วยงานมี
โครงสร้างองค์กร การ
แบ่งหน้าที่ สายการ
บังคับบัญชาและการ
มอบอานาจที่
เหมาะสม ชัดเจน
(ข้อ 3)

-

บรรยำกำศในกำรทำงำน
3.ความสัมพันธ์กับ
4.สภาพแวดล้อม
เพื่อนร่วมงาน
ในการทางาน
2.ท่านมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)
6.ท่านมีความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างเพือ่ น
ร่วมงาน (ข้อ13)

5.ท่านสามารถ
ทางานกับเพือ่ น
ร่วมงานได้อย่าง
ราบรื่น (ข้อ14)

7.อุปกรณ์/
เครื่องมือสาหรับ
การทางานมี
คุณภาพ
เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการ
ทางาน (ข้อ 18)

-

แรงจูงใจในกำรทำงำน
5.เงินเดือน
และ
สวัสดิการ
-

6.ความมั่นคงใน
การทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ควำมสำเร็จใน
กำรทำงำน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ควำม
รับผิดชอบในงำน

8.ท่านรู้สึกมีความ
มั่นคงในอาชีพ
(ข้อ 25)
11.ท่านรู้สกึ ว่า
ภาระงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมีความ
ยั่งยืน (ข้อ 28)

5.ท่านสามารถ
แบ่งเวลาในการ
ทางาน เวลา
ส่วนตัวและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
(ข้อ 29)
10.ท่านสามารถ
เดินทางมาทางาน
ได้อย่างสะดวก
(ข้อ 31)

1.ท่ำนมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ งตำม
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน (ข้อ
33)

9.ท่านได้รับ
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน
ข้อ 36)
12.ท่านได้รับ
โอกาสที่เท่า
เทียมกันในการ
ทางาน (ข้อ
37)

-

4.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็น
งานที่มี
ความสาคัญ (ข้อ
44)

-

3.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมีความ
ยั่งยืน (ข้อ 28)

7.ท่านสามารถ
แบ่งเวลาในการ
ทางาน เวลา
ส่วนตัวและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
(ข้อ 29)

4.ท่านได้เห็น
ผลสาเร็จของงานที่
ท่านทาอย่าง
ชัดเจน (ข้อ 32)
8.ท่านมีความรู้
และประสบการณ์
ที่ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึน้ จากการ
ทางาน (ข้อ 35)

-

-

1.งำนที่ทำ่ น
รับผิดชอบเป็น
งำนที่มี
ควำมสำคัญ (ข้อ
44)
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12.
ความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงาน
-

-

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
ประเภทของบุคลากร

พนักงำน
รำชกำร

สถำน
ภำพ

1.นโยบายและการ
บริหารงานของ
องค์กร

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล

7.หน่วยงานมี
โครงสร้างองค์กร การ
แบ่งหน้าที่ สายการ
บังคับบัญชาและการ
มอบอานาจที่
เหมาะสม ชัดเจน
(ข้อ 3)

6.ท่านได้รับ
มอบหมายงาน
ที่ชัดเจน (ข้อ
6)

บรรยำกำศในกำรทำงำน
3.ความสัมพันธ์
4.สภาพแวดล้อม
กับเพื่อนร่วมงาน ในการทางาน
5.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)

4.สถานที่ทางาน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก
และมีพนื้ ที่
เพียงพอต่อการ
ทางาน(ข้อ 16)

แรงจูงใจในกำรทำงำน
5.เงินเดือน
และ
สวัสดิการ

6.ความมั่นคงใน
การทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ควำมสำเร็จใน
กำรทำงำน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ความ
รับผิดชอบในงาน

-

9.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของ
ท่านมีความมัน่ คง
(ข้อ 26)

8.ท่านสามารถ
ทางานโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิตของ
ท่าน (ข้อ 30)

1.ท่ำนมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ งตำม
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน (ข้อ
33)
10.ท่านได้เห็น
ผลสาเร็จของงานที่
ท่านทาอย่าง
ชัดเจน (ข้อ 32)

-

-

2.หน่วยงานมีการ
กาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน (ข้อ 43)
3.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็นงาน
ที่มีความสาคัญ
(ข้อ 44)
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12.
ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ าร
งาน
-

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
ประเภทของบุคลากร

Gen B
(51-60ปี)

อำยุ

1.นโยบายและการ
บริหารงานของ
องค์กร
3.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)
6.หน่วยงานมี
กฎระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
และเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร (ข้อ 4)
12หน่วยงานมี
โครงสร้างองค์กร การ
แบ่งหน้าที่ สายการ
บังคับบัญชาและการ
มอบอานาจที่
เหมาะสม ชัดเจน
(ข้อ 3)

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล
-

บรรยำกำศในกำรทำงำน
3.ความสัมพันธ์
4.
5.เงินเดือน
กับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อม และ
ในการทางาน
สวัสดิการ

6.ควำมมั่นคงใน
กำรทำงำน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ความสาเร็จใน
การทางาน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ความ
รับผิดชอบในงาน

4.ท่านสามารถ
ทางานกับเพือ่ น
ร่วมงานได้อย่าง
ราบรื่น (ข้อ14)
9.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)

1.ท่ำนรู้สกึ ว่ำ
ภำระงำนทีท่ ่ำน
รับผิดชอบมี
ควำมยั่งยืน (ข้อ
28)
13.ท่านรู้สกึ มี
ความมั่นคงใน
อาชีพ (ข้อ 25)

7.ท่านสามารถ
ทางานโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิตของ
ท่าน (ข้อ 30)
8.ท่านสามารถ
เดินทางมาทางาน
ได้อย่างสะดวก
(ข้อ 31)

2.ท่านมีส่วนร่วม
ในการทางานให้
สาเร็จลุลว่ งตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ
33)
10.ท่านมีความรู้
และประสบการณ์
ที่ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึน้ จากการ
ทางาน (ข้อ 35)
11.ท่านมีโอกาส
ตัดสินใจเพือ่
ความสาเร็จของ
งานของท่าน (ข้อ
34)

-

-

5.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็นงาน
ที่มีความสาคัญ
(ข้อ 44)

-

-

แรงจูงใจในกำรทำงำน
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12.
ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ าร
งาน
-

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
ประเภทของบุคลากร

1.นโยบายและการ
บริหารงานของ
องค์กร

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล

บรรยำกำศในกำรทำงำน
3.ความสัมพันธ์กับ 4.สภาพแวดล้อม
เพื่อนร่วมงาน
ในการทางาน

แรงจูงใจในกำรทำงำน
5.เงินเดือน
และ
สวัสดิการ

6.ความมั่นคง
ในการทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ควำมสำเร็จใน
กำรทำงำน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

10.
ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ควำม
รับผิดชอบในงำน

Gen X
(36-50ปี)

4.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)
7หน่วยงานมี
โครงสร้างองค์กร การ
แบ่งหน้าที่ สายการ
บังคับบัญชาและการ
มอบอานาจที่
เหมาะสม ชัดเจน
(ข้อ 3)

-

2.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)

-

-

5.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมี
ความยั่งยืน (ข้อ
28)

9.ท่านสามารถ
ทางานโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิตของ
ท่าน (ข้อ 30)

1.ท่ำนมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ งตำม
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน (ข้อ
33)

6.ท่านได้รับ
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน
ข้อ 36)
8.ท่านได้รับ
โอกาสที่เท่า
เทียมกันในการ
ทางาน (ข้อ
37)

-

3.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็นงานที่
มีความสาคัญ (ข้อ
44)

Gen Y
(18-35ปี)

6.กรมมีการสื่อสาร
ให้บุคลากรทราบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
อย่างชัดเจน (ข้อ 2)

-

4.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างเพือ่ น
ร่วมงาน (ข้อ13)

8.สถานที่ทางาน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก
และมีพนื้ ที่
เพียงพอต่อการ
ทางาน(ข้อ 16)

9.ท่านได้รับ
การ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงานที่
เป็นธรรม
(ข้อ 21)

3.ท่านสามารถ
ทางานโดยไม่
เป็นอุปสรรคต่อ
การดาเนินชีวิต
ของท่าน (ข้อ
26)

11.ท่านสามารถ
ทางานโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิตของ
ท่าน (ข้อ 30)

2.ท่านมีส่วนร่วม
ในการทางานให้
สาเร็จลุลว่ งตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ
33)

-

-

1.ท่ำนได้รบั โอกำส
และมีส่วนร่วมใน
กำรกำหนดขอบเขต
ของงำนที่ได้รบั
มอบหมำย(ข้อ45)
2.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบ มีปริมาณ
งานเหมาะสม (ข้อ
46)
7.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็นงานที่
มีความสาคัญ(ข้อ
44)

อำยุ
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12.
ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ าร
งาน
-

-

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
ประเภทของบุคลากร

ประเภท
ตำแหน่ง

1.นโยบายและ
การบริหารงาน
ขององค์กร

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล

บรรยำกำศในกำรทำงำน
3.ความสัมพันธ์
4.สภาพแวดล้อม
กับเพื่อนร่วมงาน ในการทางาน

แรงจูงใจในกำรทำงำน
5.เงินเดือนและ
สวัสดิการ

6.ความมั่นคง 7.ชีวิตส่วนตัว
ในการทางาน

8.ควำมสำเร็จ
ในกำรทำงำน

9.การได้รับ
การยอมรับ

1.ท่ำนมีส่วน
ร่วมในกำร
ทำงำนให้สำเร็จ
ลุล่วงตำม
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน (ข้อ
33)

-

-

3.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็น
งานที่มี
ความสาคัญ
(ข้อ 44)
6.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบ มี
ปริมาณงาน
เหมาะสม (ข้อ
46)

1.ท่ำนมีส่วน
ร่วมในกำร
ทำงำนให้สำเร็จ
ลุล่วงตำม
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน (ข้อ
33)

7.ท่านได้รับ
การยอมรับ
จากเพือ่ น
ร่วมงาน (ข้อ
36)

-

4.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็น
งานที่มี
ความสาคัญ
(ข้อ 44)

ทั่วไป

3.กรมมีการ
กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
นโยบายที่มีความ
ชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)

-

-

-

-

6.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานที่
ท่าน
รับผิดชอบมี
ความยั่งยืน
(ข้อ 28)
9.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงาน
ของท่านมี
ความมั่นคง
(ข้อ 26)

วิชำกำร

3.กรมมีการ
สื่อสารให้บุคลากร
ทราบวิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
นโยบายอย่าง
ชัดเจน (ข้อ 2)

-

2.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)
6.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างเพือ่ น
ร่วมงาน (ข้อ13)

8.อุปกรณ์/
เครื่องมือสาหรับ
การทางานมี
คุณภาพ
เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
ทางาน (ข้อ 18)

5.ท่านได้รับการ
ดูแลเรื่องสุขภาพ
ของท่านอย่าง
เพียงพอ (ข้อ
23)

10.ท่านรู้สกึ
ว่าภาระงานที่
ท่าน
รับผิดชอบมี
ความยั่งยืน
(ข้อ 28)
12.ท่านรู้สกึ
ว่าหน่วยงาน
ของท่านมี
ความมั่นคง
(ข้อ 26)
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5.ท่าน
สามารถแบ่ง
เวลาในการ
ทางาน เวลา
ส่วนตัวและ
สังคมได้อย่าง
เหมาะสม (ข้อ
29)
10.ท่าน
สามารถ
เดินทางมา
ทางานได้
อย่างสะดวก
(ข้อ 31)
11.ท่าน
สามารถ
ทางานโดยไม่
เป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนิน
ชีวิตของท่าน
(ข้อ 30)

10.
ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ความ
รับผิดชอบใน
งาน

12.
ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ าร
งาน
-

-

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
ประเภทของบุคลากร

1.นโยบายและการ
บริหารงานของ
องค์กร

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล

3.
ควำมสัมพันธ์
กับเพื่อน
ร่วมงำน

บรรยำกำศในกำรทำงำน
4.สภาพแวดล้อมใน
การทางาน

แรงจูงใจในกำรทำงำน
5.เงินเดือนและ
สวัสดิการ

6.ความมั่นคงใน
การทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ความสาเร็จ
ในการทางาน

9.การ
ได้รับการ
ยอมรับ

10.
ลักษณะ
งานทีท่ า

ปฏิบัติงำน 3.กรมมีการสื่อสาร

-

-

-

-

2.ท่านรู้สึกว่ามี
ความมั่นคงใน
อาชีพ (ข้อ 25)

-

-

-

-

ชำนำญ
งำน

-

1.ท่ำนมี
ควำมสัมพันธ์ที่
ดีกบั
ผูบ้ ังคับบัญชำ
(ข้อ 12)

-

-

-

2.ท่าน
สามารถแบ่ง
เวลาในการ
ทางาน เวลา
ส่วนตัวและ
สังคมได้อย่าง
เหมาะสม (ข้อ
29)
5.ท่าน
สามารถ
เดินทางมา
ทางานได้อย่าง
สะดวก (ข้อ
31)

3.ท่านมีความรู้
และ
ประสบการณ์ที่
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึน้ จากการ
ทางาน (ข้อ
35)

-

-

-

-

2.สถานที่ทางานเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะดวก และมีพื้นที่
เพียงพอต่อการ
ทางาน(ข้อ 16)

-

1.ท่ำนรู้สกึ ว่ำมี
ควำมมั่นคงใน
อำชีพ (ข้อ 25

-

4.ท่านมีความรู้
และ
ประสบการณ์ที่
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึน้ จากการ
ทางาน (ข้อ
35)

-

-

ระดับ
ของ
ตำแหน่
ง
ประเภท
ทั่วไป

อำวุโส

ให้บุคลากรทราบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
อย่างชัดเจน (ข้อ 2)
4.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)
7.หน่วยงานมี
กฎระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรมและเอือ้ ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร (ข้อ 4)

-
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11.ควำม
รับผิดชอบใน
งำน

12.ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน

1.งำนที่ทำ่ น
รับผิดชอบเป็น
งำนที่มี
ควำมสำคัญ
(ข้อ 44)
6.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็น
งานที่มี
ความสาคัญ
(ข้อ 44)

-

-

3.ท่านได้รับการ
พัฒนาทักษะและ
ความสามารถเพือ่
เตรียมความพร้อม
ในการก้าวไปสู่
ตาแหน่งที่สูง
ขึ้นอยู่เสมอ (ข้อ
49)

-

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
ประเภทของบุคลากร 1.นโยบายและ
การบริหารงาน
ขององค์กร
ปฏิบัติกำร

ระดับ
ของ
ตำแหน่
ง
ประเภท
วิชำกำร

ชำนำญ
กำร

8.กรมมีการ
กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
นโยบายที่มีความ
ชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล
-

-

บรรยำกำศในกำรทำงำน
3.ความสัมพันธ์
4.
5.เงินเดือน
กับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อม และ
ในการทางาน
สวัสดิการ
4.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างเพือ่ น
ร่วมงาน (ข้อ13)

3.หน่วยงานของ
ท่านมีการส่งเสริม
การทางานเป็นทีม
(ข้อ 10)
9.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)

-

-

แรงจูงใจในกำรทำงำน
6.ควำมมั่นคงใน
กำรทำงำน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ความสาเร็จใน
การทางาน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

1.ท่ำนรู้สกึ ว่ำมี
ควำมมั่นคงใน
อำชีพ (ข้อ 25)
3.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมีความ
ยั่งยืน (ข้อ 28)

5.ท่านสามารถ
แบ่งเวลาในการ
ทางาน เวลา
ส่วนตัวและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
(ข้อ 29)

-

-

2.ท่านได้รับ
โอกาสในการ
ทางานที่ท้าทาย
อยู่เสมอ (ข้อ
41)

1.ท่ำนรู้สกึ ว่ำ
ตำแหน่งทีท่ ่ำน
ปฏิบตั ิงำนมีควำม
มั่นคง (ข้อ 27)

4.ท่านสามารถ
เดินทางมาทางาน
ได้อย่างสะดวก
(ข้อ 31)

2.ท่านมีส่วนร่วม
ในการทางานให้
สาเร็จลุลว่ งตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ
33)
10.ท่านมีโอกาส
ตัดสินใจเพือ่
ความสาเร็จของ
งานของท่าน (ข้อ
34)

7.ท่านได้รับ
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน
(ข้อ 36)

5.ท่านได้รับ
มอบหมายงาน
ที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ
ของท่าน (ข้อ
20)
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10.ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ความ
รับผิดชอบใน
งาน
-

12.ความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงาน

7.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบ มี
ปริมาณงาน
เหมาะสม
(ข้อ46)

6.ท่านได้รับการพัฒนา
ทักษะและ
ความสามารถเพือ่
เตรียมความพร้อมใน
การก้าวไปสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้นอยูเ่ สมอ (ข้อ 49)

-

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
ประเภทของบุคลากร

ชำนำญ
กำรพิเศษ

ระดับ
ของ
ตำแหน่
ง
เชี่ยวชำ
ประเภท ญ
วิชำกำร

1.นโยบำยและ
กำรบริหำรงำน
ขององค์กร

-

1.หน่วยงำนมี
โครงสร้ำงองค์กร
กำรแบ่งหน้ำที่
สำยกำรบังคับ
บัญชำและกำร
มอบอำนำจที่
เหมำะสม ชัดเจน
(ข้อ 3)

บรรยำกำศในกำรทำงำน
4.
5.เงินเดือนและ
สภาพแวดล้อม สวัสดิการ
ในการทางาน
-

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล
-

3.ควำมสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงำน

-

2.หน่วยงานของ
ท่านมีการส่งเสริม
การทางานเป็นทีม
(ข้อ 10)

1.ท่ำนมี
ควำมสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผูบ้ ังคับบัญชำ
(ข้อ 12)
5.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างเพือ่ น
ร่วมงาน (ข้อ13)

-

-

แรงจูงใจในกำรทำงำน
6.ความมั่นคงใน
การทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ความสาเร็จ
ในการทางาน

9.การได้รับ
การยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

3.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมีความ
ยั่งยืน (ข้อ 28)

-

2.ท่านมีส่วน
ร่วมในการ
ทางานให้สาเร็จ
ลุล่วงตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ
33)

-

3.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของท่าน
มีความมัน่ คง (ข้อ
26)

-

-

-
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12.ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน

-

11.ความ
รับผิดชอบใน
งาน
-

-

-

-

4.ท่านได้รับการ
พัฒนาทักษะและ
ความสามารถเพือ่
เตรียมความพร้อม
ในการก้าวไปสู่
ตาแหน่งที่สูง
ขึ้นอยู่เสมอ (ข้อ
49

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
ประเภทของ
บุคลากร

ชำย

เพศ

หญิง

1.นโยบายและการ
บริหารงานของ
องค์กร
5.หน่วยงานมี
กฎระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรมและเอือ้ ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร (ข้อ 4)
7.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)
5.หน่วยงานมี
โครงสร้างองค์กร
การแบ่งหน้าที่ สาย
การบังคับบัญชาและ
การมอบอานาจที่
เหมาะสม ชัดเจน
(ข้อ 3)
7.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)

บรรยำกำศในกำรทำงำน
4.สภาพแวดล้อมใน 5.เงินเดือนและ
การทางาน
สวัสดิการ

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล
-

3.ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน
2.ท่านสามารถ
ทางานกับเพือ่ น
ร่วมงานได้อย่าง
ราบรื่น (ข้อ14)

-

12.ท่านได้รับ
มอบหมายงาน
ที่ ชัดเจน (ข้อ
6)

2.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)

8.หน่วยงานของท่าน
มีมาตรการป้องกัน
และและรักษาความ
ปลอดภัยในทีท่ างาน
(ข้อ 19)

แรงจูงใจในกำรทำงำน
6.ความมั่นคงใน
การทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ควำมสำเร็จ
ในกำรทำงำน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

-

3.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของท่าน
มีความมัน่ คง (ข้อ
26)

6.ท่านสามารถ
แบ่งเวลาในการ
ทางาน เวลา
ส่วนตัวและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
(ข้อ 29)

1.ท่ำนมีส่วน
ร่วมในกำร
ทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ ง
ตำมเป้ำหมำย
ของหน่วยงำน
(ข้อ 33)

-

-

-

4.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของท่าน
มีความมัน่ คง (ข้อ
26)
9.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมีความ
ยั่งยืน (ข้อ 28)

3.ท่านสามารถ
ทางานโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิตของ
ท่าน (ข้อ 30)

1.ท่ำนมีส่วน
ร่วมในกำร
ทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ ง
ตำมเป้ำหมำย
ของหน่วยงำน
(ข้อ 33)

10.ท่านได้รับ
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน
(ข้อ 36)
11.ท่านได้รับ
โอกาสที่เท่า
เทียมกันในการ
ทางาน(ข้อ 37)

-
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11.ความ
รับผิดชอบใน
งาน
4.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็น
งานที่มี
ความสาคัญ
(ข้อ 44)

12.ความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงาน

3.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็น
งานที่มี
ความสาคัญ
(ข้อ 44)

-

8.ท่านรู้สึกว่ามี
ความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าทีก่ าร
งาน (ข้อ 44)

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
1.นโยบายและการ
ประเภทของบุคลากร บริหารงานของ
องค์กร

หัวหน้ำ

หน้ำ
ที่
ควำ
ม
รับ
ผิด
ชอบ

ผู้
ปฏิบัติงำ
น

4.หน่วยงานมี
กฎระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรมและเอือ้ ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร (ข้อ 4)
8.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)
4.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)
7.หน่วยงานมี
โครงสร้างองค์กร
การแบ่งหน้าที่ สาย
การบังคับบัญชาและ
การมอบอานาจที่
เหมาะสม ชัดเจน
(ข้อ 3)

บรรยำกำศในกำรทำงำน
4.
5.เงินเดือน
สภาพแวดล้อม และ
ในการทางาน
สวัสดิการ

2.บังคับ
บัญชาและ
การ
ควบคุมดูแล
-

3.ควำมสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่วมงำน
1.ท่ำนสำมำรถ
ทำงำนกับเพื่อน
ร่วมงำนได้อย่ำง
รำบรื่น (ข้อ14)
7.หน่วยงานท่าน
สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากร
ได้มีโอกาสทางาน
ร่วมกัน (ข้อ 11)

5.สถานที่
ทางานเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
สะดวก และมี
พื้นที่เพียงพอ
ต่อการทางาน
(ข้อ 16)

10.ท่าน
ได้รับ
มอบหมาย
งานที่ ชัดเจน
(ข้อ 6)

2.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับ
ผู้บังคับบัญชา (ข้อ
12)
12.ท่านสามารถ
ทางานกับเพือ่ น
ร่วมงานได้อย่าง
ราบรื่น (ข้อ14)

-

แรงจูงใจในกำรทำงำน
6.ความมั่นคงใน
การทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ควำมสำเร็จ
ในกำรทำงำน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ความ
รับผิดชอบใน
งาน

12.ความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงาน

-

2.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของท่าน
มีความมัน่ คง (ข้อ
26)

-

3.ท่านมีส่วน
ร่วมในการ
ทางานให้สาเร็จ
ลุล่วงตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ
33)

-

-

6.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็น
งานที่มี
ความสาคัญ
(ข้อ 44)

-

-

5.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมีความ
ยั่งยืน (ข้อ 28)
9.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของท่าน
มีความมัน่ คง (ข้อ
26)

6.ท่านสามารถ
ทางานโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดาเนิน
ชีวิตของท่าน (ข้อ 30)
11.ท่านสามารถ
เดินทางมาทางานได้
อย่างสะดวก (ข้อ 31)
13.ท่านสามารถแบ่ง
เวลาในการทางาน
เวลาส่วนตัวและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม (ข้อ
29)

1.ท่ำนมีส่วน
ร่วมในกำร
ทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ ง
ตำมเป้ำหมำย
ของหน่วยงำน
(ข้อ 33)

8.ท่านได้รับ
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน
(ข้อ 36)

-

3.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็น
งานที่มี
ความสาคัญ
(ข้อ 44)

-
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1.นโยบายและการ
ประเภทของบุคลากร บริหารงานของ
องค์กร
3.หน่วยงานมี
กฎระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรมและเอือ้ ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร (ข้อ 4)
7.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)
พื้นที่
3.หน่วยงานมี
ส่
ว
น
ปฏิบตั ิงำน
ภูมิภำค โครงสร้างองค์กร
การแบ่งหน้าที่ สาย
การบังคับบัญชาและ
การมอบอานาจที่
เหมาะสม ชัดเจน
(ข้อ 3)
7.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)

ส่วน
กลำง

บรรยำกำศในกำรทำงำน
4.สภาพแวดล้อม 5.เงินเดือน
ในการทางาน
และ
สวัสดิการ

2.บังคับ
บัญชาและ
การ
ควบคุมดูแล
-

3.ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน
2.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)

-

-

5.ท่านสามารถ
ทางานกับเพือ่ น
ร่วมงานได้อย่าง
ราบรื่น (ข้อ14)
10.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)

9.สถานที่ทางาน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก
และมีพนื้ ที่
เพียงพอต่อการ
ทางาน(ข้อ 16)
12.ท่านรู้สกึ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตการทางาน
(ข้อ 17)

แรงจูงใจในกำรทำงำน
6.ความมั่นคงใน
การทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ควำมสำเร็จใน
กำรทำงำน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ควำม
รับผิดชอบใน
งำน

12.ความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงาน

-

6.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมีความ
ยั่งยืน (ข้อ 28)

5.ท่านสามารถแบ่ง
เวลาในการทางาน
เวลาส่วนตัวและ
สังคมได้อย่าง
เหมาะสม (ข้อ 29)
8.ท่านสามารถ
เดินทางมาทางานได้
อย่างสะดวก (ข้อ
31)

1.ท่ำนมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ งตำม
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน (ข้อ
33)

-

-

4.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็น
งานที่มี
ความสาคัญ
(ข้อ 44)

-

-

2.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของท่าน
มีความมัน่ คง (ข้อ
26)

4.ท่านสามารถแบ่ง
เวลาในการทางาน
เวลาส่วนตัวและ
สังคมได้อย่าง
เหมาะสม (ข้อ 29)

6.ท่านมีส่วนร่วม
ในการทางานให้
สาเร็จลุลว่ งตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ
33)

8.ท่านได้รับ
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน
(ข้อ 36)

-

1.งำนที่ทำ่ น
รับผิดชอบเป็น
งำนที่มี
ควำมสำคัญ
(ข้อ 44)

-
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ประเภทของบุคลากร 1.นโยบายและ
การบริหารงาน
ขององค์กร
3.หน่วยงานมี
กอง
กฎระเบียบและ
บริหำร
วิธีปฏิบัติงานที่
เป็นธรรมและ
เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร (ข้อ
4)
หน่ว
ยงำน

สำนัก
วิชำกำร

4.เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงาน ท่าน
ได้รับการ
สื่อสารที่
ทันเวลาและ
ชัดเจน (ข้อ 5)

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล
4.ผู้บังคับบัญชา
ของท่านมีการ
กาหนดตัวชี้วัด
KPI และเป้าหมาย
การทางานอย่าง
เหมาะสมชัดเจน
(ข้อ 7)

3.ความสัมพันธ์
กับเพื่อน
ร่วมงาน
-

8.ท่านได้รับ
มอบหมายงานที่
ชัดเจน (ข้อ 6)

3.ท่านสามารถ
ทางานกับเพือ่ น
ร่วมงานได้อย่าง
ราบรื่น (ข้อ14)

บรรยำกำศในกำรทำงำน
4.สภาพแวดล้อม 5.เงินเดือนและ
ในการทางาน
สวัสดิการ
-

7.ท่านรู้สึกมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตการ
ทางาน(ข้อ 17)

แรงจูงใจในกำรทำงำน
6.ความมั่นคงใน
การทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ควำมสำเร็จใน
กำรทำงำน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ควำม
รับผิดชอบในงำน

12.ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน

6.ท่านได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม เหมาะสม
กับความสามารถ
และปริมาณงานที่
ทาอยู่ (ข้อ 20)

5.ท่านสามารถ
ทางานโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิตของท่าน
(ข้อ 30)

1.ท่ำนมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ งตำม
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน (ข้อ
33)

-

-

2.หน่วยงานมีการ
กาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน (ข้อ 43)

-

6.ท่านได้รับการ
พิจารณาความดี
ความชอบเพือ่
เลื่อนเงินเดือน
อย่างเป็นธรรม
(ข้อ 22)

6.ท่านสามารถ
ทางานโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิตของท่าน
(ข้อ 30)

2.ท่านมีส่วนร่วม
ในการทางานให้
สาเร็จลุลว่ งตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ
33)

-

-

1.ท่ำนได้รบั
โอกำสและมีส่วน
ร่วมในกำร
กำหนดขอบเขต
ของงำนที่ได้รบั
มอบหมำย(ข้อ
45)

-

5.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมีความ
ยั่งยืน (ข้อ 28)
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ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
1.นโยบายและ
ประเภทของบุคลากร การบริหารงาน
ขององค์กร

หน่ว
ยงำน

สถำบัน

-

สคร.

3.หน่วยงานมี
โครงสร้างองค์กร
การแบ่งหน้าที่
สายการบังคับ
บัญชาและการ
มอบอานาจที่
เหมาะสม ชัดเจน
(ข้อ 3)
7.กรมมีการ
กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
นโยบายที่มีความ
ชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)

บรรยำกำศในกำรทำงำน
4.สภาพแวดล้อม
5.เงินเดือน
ในการทางาน
และสวัสดิการ

2.บังคับ
บัญชาและ
การ
ควบคุมดูแล
-

3.ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน
2.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)
5.หน่วยงานท่าน
สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้
บุคลากรได้มี
โอกาสทางาน
ร่วมกัน (ข้อ 11)

6.สภาพแวดล้อม
ในหน่วยงาน
เอื้ออานวยต่อการ
ทางาน เช่น ไม่มี
กลิ่น เสียง รบกวน
แสงพอเพียงฯ (ข้อ
15)

-

5.ท่านสามารถ
ทางานกับเพือ่ น
ร่วมงานได้อย่าง
ราบรื่น (ข้อ14)
10.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)

9.สถานที่ทางาน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก
และมีพนื้ ทีเ่ พียงพอ
ต่อการทางาน(ข้อ
16)
12.ท่านรู้สกึ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตการทางาน(ข้อ
17)

แรงจูงใจในกำรทำงำน
6.ความมั่นคงใน
การทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ควำมสำเร็จใน
กำรทำงำน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ควำม
รับผิดชอบในงำน

12.ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน

-

7.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมีความ
ยั่งยืน (ข้อ 28)

3.ท่านสามารถแบ่ง
เวลาในการทางาน
เวลาส่วนตัวและ
สังคมได้อย่าง
เหมาะสม (ข้อ 29)
8.ท่านสามารถ
เดินทางมาทางานได้
อย่างสะดวก (ข้อ
31)

-

-

4.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็นงาน
ที่มีความสาคัญ
(ข้อ 44)

-

-

2.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของท่าน
มีความมัน่ คง (ข้อ
26)

4.ท่านสามารถแบ่ง
เวลาในการทางาน
เวลาส่วนตัวและ
สังคมได้อย่าง
เหมาะสม (ข้อ 29)
11.ท่านสามารถ
เดินทางมาทางานได้
อย่างสะดวก (ข้อ
31)

1.ท่ำนมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ งตำม
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน (ข้อ
33)
10.ท่านมีโอกาส
ตัดสินใจเพือ่
ความสาเร็จของ
งานของท่าน (ข้อ
34)
6.ท่านมีส่วนร่วม
ในการทางานให้
สาเร็จลุลว่ งตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ
33)

8.ท่านได้รับ
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน
(ข้อ 36)

-

1.งำนที่ทำ่ น
รับผิดชอบเป็น
งำนที่มี
ควำมสำคัญ (ข้อ
44)

-
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ประเภทของ
บุคลากร

5 ปี
หรือ
ต่ำกว่ำ

ระยะ
เวลำ
ปฏิบั
ติงำน

6-10
ปี

บรรยำกำศในกำรทำงำน
4.สภาพแวดล้อม
5.เงินเดือน
ในการทางาน
และสวัสดิการ

1.นโยบายและ
การบริหารงาน
ขององค์กร
5.กรมมีการ
สื่อสารให้
บุคลากรทราบ
วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายอย่าง
ชัดเจน (ข้อ 2)

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล
10.ผู้บังคับบัญชา
ของท่านมีความ
เป็นกลางและรับ
ฟังข้อคิดเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(ข้อ 8)
11.ผู้บังคับบัญชา
ของท่านมีวิธกี าร
แก้ไขปัญหาและ
ความขัดแย้งใน
หน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสมเป็น
ธรรม (ข้อ 9)

3.ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน
13.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างเพือ่ น
ร่วมงาน (ข้อ13)

-

3.กรมมีการ
กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์
นโยบายที่มี
ความชัดเจน
และเหมาะสม
(ข้อ 1)

-

-

-

แรงจูงใจในกำรทำงำน
6.ความมั่นคงใน
การทางาน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ควำมสำเร็จใน
กำรทำงำน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ควำม
รับผิดชอบในงำน

12.ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน

8.ท่านได้รับ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ที่เป็นธรรม
(ข้อ 21)

2.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของท่าน
มีความมัน่ คง (ข้อ
26)

7.ท่านสามารถ
ทางานโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิตของท่าน
(ข้อ 30)

1.ท่ำนมีส่วนร่วม
ในกำรทำงำนให้
สำเร็จลุลว่ งตำม
เป้ำหมำยของ
หน่วยงำน (ข้อ
33)
9.ท่านได้เห็น
ผลสาเร็จของงาน
ที่ท่านทาอย่าง
ชัดเจน (ข้อ 32)

-

-

4.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมี
ปริมาณงาน
เหมาะสม (ข้อ
46)
6.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็นงาน
ที่มีความสาคัญ
(ข้อ 44)

-

-

4.ท่านรู้สึกว่า
ภาระงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมีความ
ยั่งยืน (ข้อ 28)
8.ท่านรู้สึกมีความ
มั่นคงในอาชีพ
(ข้อ 25)

2.ท่านสามารถแบ่ง
เวลาในการทางาน
เวลาส่วนตัวและ
สังคมได้อย่าง
เหมาะสม (ข้อ 29)
6.ท่านสามารถ
เดินทางมาทางานได้
อย่างสะดวก (ข้อ
31)

7.ท่านมีส่วนร่วม
ในการทางานให้
สาเร็จลุลว่ งตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ
33)

-

-

1.งำนที่ทำ่ น
รับผิดชอบเป็น
งำนที่มี
ควำมสำคัญ (ข้อ
44)
5.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมี
ปริมาณงาน
เหมาะสม (ข้อ
46)

-
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ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
ประเภทของบุคลากร

1.นโยบายและการ
บริหารงานขององค์กร

11-15 3.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปี

2.บังคับบัญชา
และการ
ควบคุมดูแล
-

2.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างเพือ่ น
ร่วมงาน (ข้อ13)

-

3.ท่านได้รับ
มอบหมายงาน
ที่ ชัดเจน (ข้อ
6)

1.ท่ำนมี
ควำมสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผูบ้ ังคับบัญชำ
(ข้อ 12)

6.สถานที่ทางาน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก
และมีพนื้ ทีเ่ พียงพอ
ต่อการทางาน(ข้อ
18)
7.อุปกรณ์/
เครื่องมือสาหรับการ
ทางานมีคุณภาพ
เหมาะสมและ
เพียงพอ(ข้อ 16)

ยุทธศาสตร์ นโยบายที่
มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)
6.หน่วยงานมี
โครงสร้างองค์กร การ
แบ่งหน้าที่ สายการ
บังคับบัญชาและการ
มอบอานาจที่เหมาะสม
ชัดเจน (ข้อ 3)

ระยะเวลำ
ปฏิบตั ิงำน 16-20 5.กรมมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปี
ยุทธศาสตร์ นโยบายที่
มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ข้อ 1)

บรรยำกำศในกำรทำงำน
3.ควำมสัมพันธ์
4.สภาพแวดล้อมใน
กับเพื่อนร่วมงำน การทางาน

แรงจูงใจในกำรทำงำน
5.
เงินเดือน
และ
สวัสดิการ
-

6.ควำมมั่นคง
ในกำรทำงำน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ความสาเร็จใน
การทางาน

9.การได้รับการ
ยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

11.ความ
รับผิดชอบในงาน

12.ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน

1.ท่ำนรู้สกึ ว่ำ
ภำระงำนทีท่ ่ำน
รับผิดชอบมี
ควำมยั่งยืน
(ข้อ 28)

-

4.ท่านมีส่วนร่วม
ในการทางานให้
สาเร็จลุลว่ งตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน (ข้อ
33)

5.ท่านได้รับ
การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน
(ข้อ 36)

-

-

-

-

-

4.ท่าน
สามารถแบ่ง
เวลาในการ
ทางาน เวลา
ส่วนตัวและ
สังคมได้อย่าง
เหมาะสม (ข้อ
29)

8.ท่านมีความรู้
และประสบการณ์
ที่ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึน้ จากการ
ทางาน (ข้อ 35)

-

-

2.งานทีท่ ่าน
รับผิดชอบเป็นงาน
ที่มีความสาคัญ
(ข้อ 44)

-

67

ตำรำงที่ 12 แสดงปัจจัยรำยข้อที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกรมควบคุมโรค จำแนกตำมกลุ่ม / ประเภทของบุคลำกร (ต่อ)
ประเภทของ
บุคลากร
มำก
กว่ำ
25ปี
ขึ้นไป

ระยะเวลำ
ปฏิบตั ิงำน

1.นโยบายและการ 2.บังคับบัญชา
บริหารงานของ
และการ
องค์กร
ควบคุมดูแล
3.หน่วยงานมี
โครงสร้างองค์กร
การแบ่งหน้าที่
สายการบังคับ
บัญชาและการ
มอบอานาจที่
เหมาะสม ชัดเจน
(ข้อ 1)
9.หน่วยงานมี
กฎระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรมและเอือ้ ต่อ
การปฏิบัติงาน (ข้อ
4)

3.ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน

5.ท่านมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับผู้บังคับบัญชา
(ข้อ 12)
7.ท่านสามารถ
ทางานกับเพือ่ น
ร่วมงานได้อย่าง
ราบรื่น (ข้อ14)

บรรยำกำศในกำรทำงำน
4.สภาพแวดล้อมใน 5.เงินเดือน
การทางาน
และ
สวัสดิการ
10.สภาพแวดล้อม
ในหน่วยงาน
เอื้ออานวยต่อการ
ทางาน เช่น ไม่มกี ลิ่น
เสียง รบกวน แสง
พอเพียงฯ (ข้อ 15)

แรงจูงใจในกำรทำงำน
6.ควำมมั่นคงใน
กำรทำงำน

7.ชีวิตส่วนตัว

8.ความสาเร็จ
ในการทางาน

9.การได้รับ
การยอมรับ

10.ลักษณะ
งานทีท่ า

1.ท่ำนรูส้ กึ มี

4.ท่านสามารถ

-

-

-

ควำมมั่นคงใน
อำชีพ (ข้อ 25)
6.ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานของท่าน
มีความมัน่ คง (ข้อ
26)

เดินทางมาทางาน
ได้อย่างสะดวก
(ข้อ 31)
8.ท่านสามารถ
แบ่งเวลาในการ
ทางาน เวลา
ส่วนตัวและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
(ข้อ 29)
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11.ความ
รับผิดชอบในงาน

2.งานที่ทา่ น
รับผิดชอบเป็นงาน
ที่มีความสาคัญ
(ข้อ 44)

12.ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน
-

กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 3049, 0 2590 3876 โทรสาร 0 591 8404

