
 

ตัวชี้วัดที่  F1 ระดับความส าเร็จการด าเนนิงานสร้างเสริมความผูกพันต่อองคก์รกรมอนามัย ของบุคลากร 
กรมอนามัย 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์การทีม่ีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 2.  เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 
3.  เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

กลุ่ม/Cluster Cluster HR 

หน่วยงานที่รับการประเมิน กองการเจ้าหน้าที ่

ค านิยาม ความผูกพันต่อองค์กรหมายถึง  ความรู้สึก ทัศนคติ ความจงรักภักดี และพฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงออกต่อองค์กร การที่บุคคลด ารงอยู่โดยยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์กร เต็มใจที่จะท างาน
เพื่อความส าเร็จขององค์การและต้องการอยู่กับองค์กรตลอดไป  
แผนเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร  หมายถึง  แผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมอนามัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อความผาสุกและความผูกพันในการท างาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ สมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมมีขวัญก าลังใจที่ดี 
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข น าไปสู่แรงจูงใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
บุคลากร หมายถึง  ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมอนามัย 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสงักัดกรมอนามัย 

ค่าเป้าหมาย 5 เดือนแรก(ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561) 
ระดับ 3 : ขับเคลื่อนการด าเนินการแผนส่งเสริมการสรา้งความผูกพันในภาพรวมของกรมอนามัย 
และหน่วยงาน 
5 เดือนหลัง(มีนาคม – กรกฎาคม 2561) 
ระดับ 3 :ร้อยละความผูกพัน (Engagement) ของบุคลากรในกรมอนามัย  
เท่ากับร้อยละ 20 – 39.99 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลจากกระบวนการด าเนินงาน ตามแนวทางการ
ประเมินผล 

 ส ารวจข้อมูลความผูกพนัฯ วิเคราะห์ รวบรวม และจัดท ารายงานผลการส ารวจ เพื่อ
วิเคราะห์ผลภาพหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ 

 รายงาน สรุปผลการส ารวจเปรยีบเทียบก่อน-หลัง (Pre-Post test) 
แหล่งข้อมลู ประชากรเป้าหมาย : บุคลากรกรมอนามัย 

รายการข้อมูล - 

ระยะเวลาการประเมิน รอบที่ 1  5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) 
รอบที่ 2  5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561 – กรกฎาคม 2561) 

 

 

 



 

เกณฑ์การประเมิน : 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ ์2561) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 1-2 1-3 1-4 1-5 

 
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561 - กรกฎาคม 2561) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 1-2 1-3 1-4 1-5 

 
 

ระดับขั้น

ความส าเร็จ 

รอบการประเมิน/คะแนนการประเมิน 
5 เดือนแรก 

(ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) คะแนน 5 เดือนหลัง 
(มีนาคม – กรกฎาคม 2561) คะแนน 

1 ทบทวนสถานการณค์วามผูกพัน ความสุขของ
บุคลากรกรมอนามยั รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
และออกแบบระบบเฝา้ระวังความผูกพันของ
บุคลากร 

1 วิเคราะห์และประมวลผล จัดท ารายงานและ
สะท้อนผลการประเมินสู่หน่วยงาน 

1 

2 จัดท าแผนส่งเสริมการสรา้งความผูกพันใน
ภาพรวมของกรมอนามัย และหนว่ยงาน 
 

1 ร้อยละความผูกพัน (Engagement) ของบุคลากร
ในกรมอนามัย น้อยกว่าร้อยละ 20 

1 

3 ขับเคลื่อนการด าเนินการแผนส่งเสริม       
การสร้างความผูกพันในภาพรวมของกรมอนามยั 
และหน่วยงาน 

1 ร้อยละความผูกพัน (Engagement) ของบุคลากร
ในกรมอนามัย เท่ากับร้อยละ 20 – 39.99 

1 

4 ออกแบบเครื่องมือในการประเมินความผูกพัน 1 ร้อยละความผูกพัน (Engagement) ของบุคลากร
ในกรมอนามัย เท่ากับร้อยละ 40 – 59.99 

1 

5 ส ารวจสถานการณ์ และปัจจัยที่เกีย่วข้องกับ
ความผูกพันของหน่วยงานในกรมอนามัย 

1 ร้อยละความผูกพัน (Engagement) ของบุคลากร
ในกรมอนามัยมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

1 

คะแนนรวม 5 
คะแนน คะแนนรวม 5 

คะแนน 
มาตรการส าคัญที่ท าใหต้ัวชี้วัดบรรลุผล : 
1.  สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผลความส าคัญ และความจ าเป็น เก่ียวกับการด าเนินการสร้างเสริมความผูกพัน      

ต่อองค์กร การน าข้อมูลการส ารวจเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล พฒันาองค์กร และการบริหารงาน   
โดยภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพ/คุณภาพ เพื่อการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 

2. การจัดท าเคร่ืองมือ และการออกแบบระบบการเฝ้าระวงัความผูกพันในองค์กร รวมถึงการติดตามก ากับอย่างสม่ าเสมอ 
3. การจัดท าแผนการสร้างความผกูพันแบบมสี่วนร่วมของบุคลากรทั้งในระดับกรมอนามัย และระดับหน่วยงาน 
4. การสร้างโอกาส บรรยากาศ เวที ในการส่งเสริมการสร้างคุณคา่ของบุคลากร 
5. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบวก เพื่อสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กรร่วมกัน 
  



Small Success: 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 

- จัดตั้งคณะท างาน ทบทวน
สถานการณ์ความผูกพัน ความสุข
ของบุคลากร และ จัดท าแผน/
ออกแบบระบบการเฝ้าระวังความ
ผูกพันของบุคลากรต่อหน่วยงาน 
- สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ช้ีแจง
เหตุผลความส าคญั เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานสร้างความผูกพันฯ 
- ออกแบบเครื่องมือในการประเมนิ
ความผูกพัน 
- ด าเนินการตามแผนอย่างน้อย 
ร้อยละ 50 
 

- รวบรวมผลการส ารวจ
สถานการณ์และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความผูกพัน 

- ด าเนินการตามแผน
มากกว่าร้อยละ 80 
- วิเคราะห์ และ
ประมวลผลการ
ส ารวจฯ 
 

- รายงานผลการส ารวจ
สถานการณ์ฯ 
 

วิธีการประเมินผล ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนนิงาน และ Small Success 
เอกสารสนับสนุน 1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานด าเนินการ 

2. เครื่องมือส ารวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
3. แผนสร้างเสริมความผูกพนัองค์กร/ระบบเฝ้าระวังความผูกพันธ์ 
4. รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนฯ 
5. รายงานสรุปผลการส ารวจ  

รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

คะแนนความผูกพัน
ของบุคลากรต่อ 
กรมอนามัย 

ร้อยละ - - 55.8 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นายด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์   ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ : 02 590 4082   โทรสาร : 02 591 8205 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. นางสาวดรุณี  อ้นขวัญเมือง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ : 02 590 4035   โทรสาร : 02 591 8205 
    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 
2. นางสมเวียง  ไชยพรรค       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
    โทรศัพท์ : 02 590 4088   โทรสาร : 02 591 8205 
    กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที ่

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม/กลุม่พัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ : 02 590 4036, 02 590 4043 โทรสาร 02 591 8205 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นายพงษ์เทพ  เจริญสวสัดิ์            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
2. นางสาวอมรรัตน์  ไชยศิรินทร์        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
3. นางสาวจรรยารักษ์  โพธิ์พจิารณ์     นักทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ : 02 590 4036,  02 590 4043   โทรสาร : 02 591 8205 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม/กลุม่พัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบการ
ประเมินผลให้
คะแนนตัวชี้วัด  
(3 คนขึ้นไป) 

- 


