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รายงานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

สิงหาคม 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สืบเนื่องจากแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.25592563 มิ ติ ที่ 3 ประสิ ทธิภาพของการบริ หารทรั พยากรบุ คคล ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ที่ 6 การธำรงรักษาไว้ ซึ่ ง
บุคลากรที่ มีความจำเป็ น ต่อการบรรลุ เป้ าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน (Retention Plan) เป้าประสงค์
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร ประกอบกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร HR2 การประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตตอบแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
กรมสุขภาพจิต จึงได้มอบหมายให้ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต สำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กรในสั งกัด โดยมีจุ ดมุ่งหมายในการค้น หาปัจจัยที่ มีผ ลต่ อความสุ ข ความพึ งพอใจ และแรงจูงใจของ
บุคลากรอย่ างเป็ น ระบบและครอบคลุ มทั้งองค์กร วัดความสุ ขของบุคลากรและบ่งชี้ความสั มพั นธ์ระหว่าง
ความสุ ข ในชี วิ ต กั บ การทำงาน เพื่ อ ค้ น หาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของกองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานได้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อการพัฒ นาปรับปรุงองค์กรในภาพรวม ตลอดจนการสร้างความผาสุ กและความพึงพอใจของบุคลากร
กรมสุขภาพจิตต่อไป
กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ให้ บุ ค ลากรเข้ า ไปดำเนิ น การประเมิ น
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรบนเว็ บ ไซต์ www.hr.dmh.go.th ระหว่ า งวั น ที่ 26 – 31 สิ งหาคม 2563 โดย
ผู้ประเมินที่จะตอบแบบสำรวจต้องเป็นข้าราชการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีบุคลากรรวมที่มีสิทธิในการประเมิน ทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งไม่นับ
รวมผู้ อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เนื่องจากผู้อำนวยการประเมินในฐานะผู้บริห าร ซึ่งมีอธิบดี
กรมสุขภาพจิตเป็นผู้บังคับบัญชา จึงมีผู้ประเมินความผูกพั นของบุคลากรต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2563
ประกอบด้วยข้าราชการ 20 คน พนักงานราชการ 19 คน มีผู้เข้าไปตอบแบบประเมิน จำนวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ข้อมูลสรุปได้ดังนี้
- เป็นเพศหญิง ร้อยละ 84.62 เป็นเพศชาย ร้อยละ 15.38
- ผู้ ต อบแบบประเมิ น ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ อยู่ ในช่ว งปี พ.ศ.2523 - 2540 (Generation Y)
ร้อยละ 61.54 รองลงมาคือ ปีพ.ศ.2508 – 2522 (Generation X) ร้อยละ 28.21
- ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.10 รองลงมาคือ
สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.64
- มีอายุงานในหน่วยงาน 5 ปี หรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมาคือ 5 ปีขึ้นไป10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.21

ส่วนคำถามวัดความสุข แบ่งเป็น 2 ช่วงคำถาม รายละเอียดดังนี้
ผลการความสุข ช่วงที่ 1

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุด ปีงบประมาณ 2563
ประเด็น
ร้อยละความพึงพอใจ
สูงสุด
1.
2.
3.
ต่ำสุด
1.

ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

100
100
100

ท่านรู้สึกสบายใจ

84.62

ผลการความสุข ช่วงที่ 2

ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปี 2563 พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดของความเห็นต่อแง่มุมต่าง ๆ ในการทำงาน (คะแนนเฉลี่ยเต็มคือ 7.00) ดังนี้
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุด ปีงบประมาณ 2562
ประเด็น
๑. ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
๒. ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ตรงความสามารถ

ค่าเฉลี่ย
6.69
6.00

เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของปีงบประมาณ 2558 – 2563 พบว่า

ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
- ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ 2558 2562 และ 2563 ค่าเฉลี่ย 6.43 6.42 6.69 ตามลำดับ
- งานของข้าพเจ้ามีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง ในปีงบประมาณ 2559 2560 2561 ค่าเฉลี่ย 6.22 6.13
6.00 ตามลำดับ
ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
- ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ ค่าเฉลี่ย 5.29 5.51 5.44 5.63 5.48 6.00
ตามลำดับ
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุด ปีงบประมาณ 2563
ประเด็น
๑. ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี
๒. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานของข้าพเจ้า เช่นห้อง
ทำงาน แสง และเสียง เอื้ออำนวยให้ข้าพเจ้าทำงานได้อย่างมีความสุข

ค่าเฉลี่ย
6.46
5.62

เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของปีงบประมาณ 2558 – 2563 พบว่า

ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
- ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ 2558 –
2561 ค่าเฉลี่ย 5.83 5.93 6.09 6.25 ตามลำดับ และในปีงบประมาณ 2563 ค่าเฉลี่ย 6.46
- หน่วยงานของข้าพเจ้าส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในปีงบประมาณ 2562 ค่าเฉลี่ย 6.18
ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานของข้าพเจ้าเช่น ห้องทำงาน แสง และเสียง เอื้ออำนวยให้
ข้าพเจ้าทำงานอย่างมีความสุข ค่าเฉลี่ย 5.14 4.76 4.69 5.55 5.12 5.62 ตามลำดับ
3.3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผู้นำ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุด ปีงบประมาณ 2563
ประเด็น
1. ผู้บริหารมีการสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
2. ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และสอดคล้องกับค่านิยม
เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของปีงบประมาณ 2558 – 2563 พบว่า

ค่าเฉลี่ย
6.36
5.73

ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด รายละเอียดดังนี้
- ผู้บริหารสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ในปีงบประมาณ 2558 และ 2563 ค่าเฉลี่ย 5.50
6.44 ตามลำดับ
- ผู้บริหารมีการกำหนดทิศทางขององค์กร ในปีงบประมาณ 2559 2561 ค่าเฉลี่ย 5.75 5.85
ตามลำดับ
- ผู้บริหารมีการสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ 2560 2562 ค่าเฉลี่ย 5.75 6.36 ตามลำดับ
ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
- ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้องกับ
ค่านิยม ในปีงบประมาณ 2558 2561 2562 2563 ค่าเฉลี่ย 5.24 5.68 5.73 6.03 ตามลำดับ
- ผู้บริหารสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ในปีงบประมาณ 2559 ค่าเฉลี่ย 5.64
- ผู้บริหารมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ใน
ปีงบประมาณ 2560 ค่าเฉลี่ย 5.40
3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (หัวหน้างานในที่นี้หมายถึงผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 1 ระดับ)
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุด ปีงบประมาณ 2563
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
1. ข้าพเจ้าสามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานได้ตลอดเวลา
6.28
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ
2. หน่วยงานของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้
5.67
เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของปีงบประมาณ 2558 – 2563 พบว่า

ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
- ข้าพเจ้าสามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุน
เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ ค่าเฉลี่ย 5.24 5.24 5.29 5.80 5.55 6.28 ตามลำดับ
ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
- หน่วยงานของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ค่าเฉลี่ย 4.93 4.73
4.80 5.18 4.61 5.67 ตามลำดับ
3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุด ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเด็น
1. ข้าพเจ้าได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้
ในการปฐมพยาบาล น้ำสะอาดสำหรับดื่ม ห้องน้ำ
2. ในหน่วยงานของข้าพเจ้ามีการจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้
เหมาะสมกับความต้องการ

ค่าเฉลี่ย
6.44
6.31

เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของปีงบประมาณ 2558 – 2563 พบว่า

ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด รายละเอียดดังนี้
- หน่ วยงานของข้าพเจ้ ามีระบบการประเมินผลการปฏิ บัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน
ในปีงบประมาณ 2558 2561 ค่าเฉลี่ย 5.40 5.98 ตามลำดับ
- ข้าพเจ้าได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย เช่น เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล น้ำสะอาด
สำหรับดื่ม ห้องน้ำ ในปีงบประมาณ 2559 2562 2563 ค่าเฉลี่ย 5.51 5.85 6.44 ตามลำดับ
ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
- ในหน่วยงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติง านได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ ในปีงบประมาณ
2558 2559 2561 2562 2563 ค่าเฉลี่ย 5.10 5.04 5.60 5.67 6.31 ตามลำดับ
- หน่ วยงานของข้าพเจ้ ามีระบบการประเมินผลการปฏิ บัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน
ในปีงบประมาณ 2560 2562 ค่าเฉลี่ย 5.56 5.67 ตามลำดับ
- ในหน่วยงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความต้องการ ในปีงบประมาณ 2561
ค่าเฉลี่ย 5.60

3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุด ปีงบประมาณ 2563
ประเด็น
1. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากความต้องการ และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
2. เส้นทางการเติบโตในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ามีความชัดเจน

ค่าเฉลี่ย
6.26
5.51

เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของปีงบประมาณ 2558 – 2563 พบว่า

ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
- ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ ค่าเฉลี่ย 5.17 5.20 5.49 5.43 5.70 6.26 ตามลำดับ
ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
- เส้นทางการเติบโตในการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ามีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.36 4.64 4.76 5.20 5.12
5.51 ตามลำดับ
3.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุด ปีงบประมาณ 2563
ประเด็น
๑. หน่วยงานของข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มีเวลาในการออกกำลังกาย
๒. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย
5.94
5.21

เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของปีงบประมาณ 2558 – 2563 พบว่า

ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
- ข้าพเจ้าสามารถแบ่งเวลาในการทำงาน เวลาส่วนตัว เวลาครอบครัว และสังคม ได้อย่างเหมาะสม
ในปีงบประมาณ 2558 2563 ค่าเฉลี่ย 5.88 6.21 ตามลำดับ
- หน่วยงานของข้าพเจ้าส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ
2563 ค่าเฉลี่ย 6.21
- หน่วยงานของข้าพเจ้าเปิด โอกาสให้ข้าพเจ้าได้มีเวลาในการออกกำลังกาย ในปีงบประมาณ 2559
2560 2561 2562 ค่าเฉลี่ย 6.27 6.07 5.98 5.94 ตามลำดับ
ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
- ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ ย 5.10
5.02 4.87 5.50 5.21 5.72 ตามลำดับ

4. ความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม ค่าเฉลี่ย 6.05 (ร้อยละ 97.44)
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบประเมินออนไลน์ ความผูกพันของบุคลากรที่ มีต่อองค์กร ซึ่งมี
ข้อคำถามทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย
1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับงานในความรับผิดชอบ จำนวน 5 ข้อคำถาม
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 7 ข้อคำถาม
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ จำนวน 6 ข้อคำถาม
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร จำนวน 5 ข้อคำถาม
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ จำนวน 3 ข้อคำถาม
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร จำนวน 3 ข้อคำถาม
ผลการประเมินพบว่าในปีงบประมาณ 2563 บุคลากรมีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้นค่อนข้างมาก มีความ
พึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม ค่าเฉลี่ ย 6.05 (แบ่งออกเป็น 7 ระดับ จาก 1 ไม่ พึงพอใจมากที่ สุ ด ถึง 7
พึงพอใจมากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ 97.44
เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการทำงานโดยรวม ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 2558 – 2563 พบว่ า
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม แนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีงบประมาณ
2561 ค่าเฉลี่ย 5.40 5.60 5.71 6.00 ตามลำดับ แต่ในปี 2562 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการทำงาน
โดยรวมลดลง ค่าเฉลี่ย 5.70 ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุ ดในรอบ 6 ปี คือ 6.05 คิดเป็น
ร้อยละ 97.44 %

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย : รายประเด็นความคิดเห็น พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ ค่าเฉลี่ย 6.38
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 6.33
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ค่าเฉลี่ย 6.24

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับ ได้แก่
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร ค่าเฉลี่ย 5.77
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร (หัวหน้างาน) ค่าเฉลี่ย 6.02
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ค่าเฉลี่ย 6.03
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย : รายข้อคำถาม พบว่า
ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่
1. ข้ าพเจ้ ามี ค วามมุ่ งมั่ น ตั้ งใจ และยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บั ติ งานอย่ างเต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายของ
หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 6.69
2. ข้าพเจ้าได้รับ ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และหน่วยงานของ
ข้าพเจ้าส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย 6.46
3. ผู้บริหารมีการกำหนดทิศทางขององค์กร ค่าเฉลี่ย 6.44
ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับ ได้แก่
1. เส้นทางการเติบโตในการปฏฺบัติงานของข้าพเจ้ามีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 5.51
2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานของข้าพเจ้า เช่น ห้ องทำงาน แสงและเสียง เอื้ออำนวย
ให้ข้าพเจ้าทำงานได้อย่างมีความสุข ค่าเฉลี่ย 5.62
3. หน่วยงานของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ค่าเฉลี่ย 5.67
เห็นควรนำข้อมูลข้างต้นเสนอต่อคณะทำงานเสริมสร้างความสุขบุคลากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ปีงบประมาณ 2564 ค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงองค์กรในภาพรวม ตลอดจนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร ต่อไป
คณะทำงานเสริมสร้างความสุขบุคลากร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 2563
สิงหาคม 2563

