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1. ความเป็นมาและความสําคัญ 
 สืบเน่ืองจากแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2558 
และ ปี พ.ศ. 2559 – 2563 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
การธํารงรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีความจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างย่ังยืน (Retention Plan) 
เป้าประสงค์ บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร ได้กําหนดตัวช้ีวัดร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน / 
โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน
ต้นสังกัด โดยจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนการเสริมสร้างความผูกพันของแต่ละหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน ประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมสุขภาพจิต (Quality of Work life and 
Engagement) กําหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบทีมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร การส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบสวัสดิการให้เหมาะสมกับการทํางานที่ดี 
รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาในทุกระดับ และตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ลักษณะความสําคัญขององค์กร หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากร และความผูกพันของบุคลากร คณะทํางานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรกรมสุขภาพจิต 
จึงได้มีมติให้มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในการทํางาน ส่งเสริมวิธีการพัฒนา
องค์กรด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้ และดําเนินการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร น้ัน 

 กองบริหารทรัพยากรบุคคลในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
กรมสุขภาพจิต จึงได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานกลาง และ
แนวทางในการดําเนินงานปรับปรุงระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของ

บุคลากรต่อองค์กร 
2.2 เพ่ือนําผลที่ได้จากการสํารวจมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับผลประเมินความผูกพันของบุคลากร

ต่อองค์กร 
2.3 เพ่ือนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาแผนงาน/โครงการเสริมสร้างความผูกพันของ

บุคลากรต่อองค์กร ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรของหน่วยงาน 
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3. วิธีดําเนินการ/ ระยะเวลาดําเนินการ 
- หน่วยงานดําเนินการแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

ในหน่วยงาน แผนงาน/โครงการใช้ในการประเมินจะต้องดําเนินการภายในระยะเวลา ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 
30 มิถุนายน 2562 

- กรมสุขภาพจิตให้บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกหน่วยงาน (ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ประเมินความพึงพอใจต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของแต่ละหน่วยงาน ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจฯ ออนไลน์ (e-Form)  
ตามท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนด ระยะเวลาการทําแบบประเมินออนไลน์ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 22 
กันยายน 2562 ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต ด่วนที่สุด ที่ สธ 0803.4/ว 4113 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562  

- กองบริหารทรัพยากรบุคคลสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการ  
เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของกรมสุขภาพจิตในภาพรวมและรายหน่วย และรายงานผล
การสํารวจดังกล่าวให้อธิบดีกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทราบ เพื่อนําไปเป็นข้อมูล
ประกอบการดําเนินงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร และการปรับปรุงองค์กรในภาพรวมต่อไป 
 - กราฟแสดงผลการประเมินความผูกพันย้อนหลัง 3 ปี  
 

4. กลุ่มตัวอย่าง 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการประเมินโดยจําแนกตามขนาด
ของหน่วยงาน คือ  

- หน่วยงานขนาดเล็ก (บุคลากรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน) ให้บุคลากรตอบแบบประเมิน มากกว่าร้อยละ 90 
- หน่วยงานขนาดใหญ่ (บุคลากรมากกว่า 100 คน ขึ้นไป) ให้บุคลากรตอบแบบประเมิน มากกว่าร้อยละ 80 

หรือประเมินทุกคนในองค์กร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน แต่ทั้งน้ีต้องไม่ตํ่ากว่าที่กรมกําหนดไว้เป็นขั้นตํ่า 
 สําหรับการกระจายกลุ่มตัวอย่าง ให้กระจายกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับ/ ช้ัน ไปยังสายงาน 
ที่หน่วยงานมีอยู่ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม ในขั้นตอนน้ีผู้ดําเนินการประเมินต้องทราบข้อมูลทั้งช่ือสายงานและ
จํานวนของผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ/ช้ัน จึงจะสามารถกําหนดสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมได้ สําหรับในกรณีที่จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการประเมินไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนของจํานวนผู้
ดํารงตําแหน่งในแต่ละสายงานในระดับ/ช้ันที่ต้องการประเมิน หรือกรณีหน่วยงานขนาดใหญ่ให้หน่วยงานใช้ดุลย
พินิจ โดยยึดหลักความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต ด่วน
ที่สุด ที่ สธ 0803.4/4222 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และ ที่ สธ 0803.4/ว 4113 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562  
เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และเรื่อง ขอความร่วมมือตอบ
แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการ เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
ประจําปี 2562 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร รวมทั้งใช้เป็นมาตรฐานกลางในการดําเนินงานประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร 
 
 
 
 

4



5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กรของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตแล้ว จึงนําข้อมูลมารวมกันแล้วแยกวิเคราะห์ ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ส่วนคําถามข้อมูลส่วนบุคคล 
 วิเคราะห์รายข้อด้วยการหาความถ่ี ร้อยละ 

ส่วนที่ 2 ส่วนคําถามประเมินความคิดเห็นต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร 

 วิเคราะห์รายข้อด้วยการหาความถ่ี, ร้อยละ, ค่าตํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าร้อยละ 
 วิเคราะห์ร้อยละความพึงพอใจจากค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจและพึงพอใจที่สุด 

 
6. ผลการสํารวจความพึงใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

ข้อมูลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/ โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร จากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้ง 45 หน่วยงาน จํานวน 4,904 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.93 ของจํานวนข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดกรม
สุขภาพจิต (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข จํานวนรวมท้ังสิ้น 6,818 คน)  โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังน้ี ประมาณ 2 
ใน 3 ของผู้ตอบแบบประเมินฯ เป็น เพศหญิง 

 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากจะเป็นข้าราชการ และการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  
 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Generation Y (เกิดในปี พ.ศ. 2523 - 2540) โดยมีอายุงานใน

หน่วยงานเท่ากับ 5 ปีหรือตํ่ากว่าและมีอายุราชการเท่ากับ 5 ปีหรือตํ่ากว่า 
 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งในสายงานหลัก โดยมีบทบาทหน้าที่ในงานปัจจุบันเป็น

ผู้ปฏิบัติงาน เวลาทํางานคือเข้าทํางานในเวลาราชการปกติ 
ดังแสดงในตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการ
เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร     
ต่อองค์กร (ภาพรวมกรมสุขภาพจิต) 
ตารางที่ 1 : ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  

 

ประเด็น ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 1,513 30.85% 
หญิง 3,391 69.15% 

อายุ 

เกิดในปี พ.ศ. 2489 - 2507 870 17.74% 
เกิดในปี พ.ศ. 2508 - 2522 1,962 40.01% 
เกิดในปี พ.ศ. 2523 - 2540 1,995 40.68% 
เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 ข้ึนไป 77 1.57% 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 1,601 32.65% 
ปริญญาตรี 2,416 49.27% 
สูงกว่าปริญญาตรี 887 18.09% 

สถานภาพการทํางาน 

ข้าราชการ 2,245 45.06% 
พนักงานราชการ 755 15.15% 
ลูกจ้างประจํา 540 10.84% 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1,442 28.94% 

หน่วยงาน 
หน่วยงานส่วนกลาง 198 4.10% 
ศูนย์สุขภาพจิต 276 5.71% 
สถาบัน / โรงพยาบาล 4,358 90.19% 

อายุงานในหน่วยงาน 

5 ปีหรือตํ่ากว่า 1,224 25.05% 
มากกว่า  5  ปีข้ึนไป - 10  ปี 1,014 20.75% 
มากกว่า  10  ปข้ึีนไป - 15  ปี 638 13.06% 
มากกว่า  15  ปข้ึีนไป - 20  ปี 534 10.93% 
มากกว่า  20  ปข้ึีนไป - 25  ปี 644 13.18% 
มากกว่า  25  ปข้ึีนไป 832 17.03% 

อายุราชการ 

5 ปีหรือตํ่ากว่า 1,020 21.22% 
มากกว่า  5  ปีข้ึนไป - 10  ปี 952 19.80% 
มากกว่า  10  ปข้ึีนไป - 15  ปี 603 12.54% 
มากกว่า  15  ปข้ึีนไป - 20  ปี 519 10.80% 
มากกว่า  20  ปข้ึีนไป - 25  ปี 711 14.79% 
มากกว่า  25  ปข้ึีนไป 1,002 20.84% 

ตําแหน่งทางสายงาน 
ตําแหน่งในสายงานหลัก 2,724 55.30% 
ตําแหน่งในสายงานสนับสนุน 2,202 44.70% 

บทบาทหน้าท่ี 
หัวหน้างาน / ฝ่าย / กลุ่มงาน 748 14.95% 
ผู้ปฏิบัติงาน 4,256 85.05% 

เวลาการทํางาน 
ปฏิบัติงานเวลาราชการปกติ 3,170 66.39% 
เข้าเวรปฏิบัติงาน   1,605 33.61% 
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 แผนภูมิแสดงข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
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79.82 79.60

75.40

หน่วยงานส่วนกลาง สถาบนั/โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพจิต

ร้อยละความพงึพอใจของกรมสุขภาพจิต 79.40

 
   กราฟที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
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.88 84
.95

80
.52

75
.36 80

.80 82
.07
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.82
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.60
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.40

ภาพรวม หน่วยงานส่วนกลาง สถาบนั/โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพจติ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 
กราฟที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กรภาพรวมกรมสุขภาพจิต ต้ังแต่ ปี 2559 – 2562 

 

ร้อยละความพึงพอใจของกรมสุขภาพจิต 79.40 
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จากการวิเคราะห์ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กรพบว่า บุคลากรมีร้อยละความพึงพอใจต่อแผนงาน/โครงการในภาพรวมกรมสุขภาพจิต 79.40 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กรของปี 2561 พบว่ามีค่าร้อยละความพึงพอใจลดลงจากเดิม ทั้งน้ี หน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิตทั้ง 45 หน่วยงาน มีการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ทั้ง 
7 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านงานในความรับผิดชอบ 
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
3. ด้านภาวะผู้นํา 
4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 
5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
6. ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร 
7. ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว 

โดยพบว่าหน่วยงานส่วนกลาง และศูนย์สุขภาพจิตมีการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันใน
ด้านวัฒนธรรมในองค์กรมากท่ีสุด และสถาบัน/โรงพยาบาลมีการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพันในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมากที่สุด ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาตามบริบทของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม หน่วยงานส่วนกลาง สถาบัน/โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพจิต พบว่าในปี  

 บริบทหน่วยงานส่วนกลาง  มีร้อยละความพึงพอใจ 79.82 ซึ่งสูงกว่าผลการสํารวจในปี 2561 จากร้อย
ละความพึงพอใจ 75.36 นอกจากน้ี จากการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กรหน่วยงานทั้งหมด 87 แผนงาน/โครงการ พบว่าส่วนใหญ่เป็นแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรด้านวัฒนธรรมในองค์กร (18 แผนงาน/โครงการ) ในขณะที่ผลการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของปี 2562 พบว่าบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางจะมีความรู้สึกผูกพันกับ
องค์กรมากขึ้น ถ้าได้รับการเสริมสร้างในด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร 

 บริบทของสถาบัน/โรงพยาบาล มีร้อยละความพึงพอใจ 79.60 ซึ่งตํ่ากว่าผลการสํารวจในปี 2561 จาก
ร้อยละ 80.80 นอกจากน้ี จากการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ของหน่วยงานทั้งหมด 122 แผนงาน/โครงการ พบว่าส่วนใหญ่เป็นแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กรด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (27 แผนงาน/โครงการ) ในขณะที่ผลการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของปี 2562 พบว่าบุคลากรในสถาบัน/โรงพยาบาลจะมีความรู้สึกผูกพันกับ
องค์กรมากขึ้นถ้าได้รับการเสริมสร้างในด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร  

 บริบทของศูนย์สุขภาพจิต มีร้อยละความพึงพอใจ 75.40 ซึ่งตํ่ากว่าผลการสํารวจในปี 2561 จากร้อยละ 
82.07 นอกจากน้ี จากการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของ
หน่วยงานทั้งหมด 54 แผนงาน/โครงการ พบว่าส่วนใหญ่เป็นแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กรด้านวัฒนธรรมในองค์กร (14 แผนงาน/โครงการ) ในขณะที่ผลการประเมินความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กรของปี 2562 พบว่าบุคลากรในศูนย์สุขภาพจิตจะมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้น  
ถ้าได้รับการเสริมสร้างในด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
(หน่วยงานส่วนกลาง) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

ประเด็น ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 85 25.99% 
หญิง 242 74.01% 

อายุ 

เกิดในปี พ.ศ. 2489 - 2507 37 11.31% 
เกิดในปี พ.ศ. 2508 - 2522 122 37.31% 
เกิดในปี พ.ศ. 2523 - 2540 161 49.24% 
เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 ข้ึนไป 7 2.14% 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 39 11.93% 
ปริญญาตรี 188 57.49% 
สูงกว่าปริญญาตรี 100 30.58% 

สถานภาพการทํางาน 

ข้าราชการ 154 46.39% 
พนักงานราชการ 167 50.30% 
ลูกจ้างประจํา 11 3.31% 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 0 0.00% 

หน่วยงาน 
หน่วยงานส่วนกลาง 327 100.00% 
ศูนย์สุขภาพจิต 0 0.00% 
สถาบัน / โรงพยาบาล 0 0.00% 

อายุงานในหน่วยงาน 

5 ปีหรือตํ่ากว่า 117 35.78% 
มากกว่า  5  ปีข้ึนไป - 10  ปี 96 29.36% 
มากกว่า  10  ปข้ึีนไป - 15  ปี 29 8.87% 
มากกว่า  15  ปข้ึีนไป - 20  ปี 39 11.93% 
มากกว่า  20  ปข้ึีนไป - 25  ปี 28 8.56% 
มากกว่า  25  ปข้ึีนไป 18 5.50% 

อายุราชการ 

5 ปีหรือตํ่ากว่า 82 25.08% 
มากกว่า  5  ปีข้ึนไป - 10  ปี 98 29.97% 
มากกว่า  10  ปข้ึีนไป - 15  ปี 36 11.01% 
มากกว่า  15  ปข้ึีนไป - 20  ปี 25 7.65% 
มากกว่า  20  ปข้ึีนไป - 25  ปี 34 10.40% 
มากกว่า  25  ปข้ึีนไป 52 15.90% 

ตําแหน่งทางสายงาน 
ตําแหน่งในสายงานหลัก 75 22.94% 
ตําแหน่งในสายงานสนับสนุน 252 77.06% 

บทบาทหน้าท่ี 
หัวหน้างาน / ฝ่าย / กลุ่มงาน 65 19.88% 
ผู้ปฏิบัติงาน 262 80.12% 

เวลาการทํางาน 
ปฏิบัติงานเวลาราชการปกติ 326 99.69% 
เข้าเวรปฏิบัติงาน   1 0.31% 
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ส่วนคําถามความพึงพอใจตอแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบคุลากรต่อองค์กรของหน่วยงานส่วนกลาง 

ประเด็น 
1 2 3 4 5 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ไม่พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ไม่พึงพอใจ เฉยๆ พึงพอใจ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อการทํางานโดยรวม
จํานวน 1 11 54 163 98 

4.06 79.82% 
ร้อยละ 0.31% 3.36% 16.51% 49.85% 29.97% 

 

กราฟที่  3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการของหน่วยงานส่วนกลาง 11 



 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
(สถาบนั/โรงพยาบาล) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

ประเด็น จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 1,354 31.28% 
หญิง 2,975 68.72% 

อายุ 

เกิดในปี พ.ศ. 2489 - 2507 815 18.83% 
เกิดในปี พ.ศ. 2508 - 2522 1,771 40.91% 
เกิดในปี พ.ศ. 2523 - 2540 1,675 38.69% 
เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 ข้ึนไป 68 1.57% 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 1,536 35.48% 
ปริญญาตรี 2,055 47.47% 
สูงกว่าปริญญาตรี 738 17.05% 

สถานภาพการทํางาน 

ข้าราชการ 2,006 46.33% 
พนักงานราชการ 492 11.36% 
ลูกจ้างประจํา 519 11.99% 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1,313 30.32% 

หน่วยงาน 
หน่วยงานส่วนกลาง 0 0.00% 
ศูนย์สุขภาพจิต 0 0.00% 
สถาบัน / โรงพยาบาล 4,329 100.00% 

อายุงานในหน่วยงาน 

5 ปีหรือตํ่ากว่า 995 22.98% 
มากกว่า  5  ปีข้ึนไป - 10  ปี 894 20.65% 
มากกว่า  10  ปข้ึีนไป - 15  ปี 577 13.33% 
มากกว่า  15  ปข้ึีนไป - 20  ปี 481 11.11% 
มากกว่า  20  ปข้ึีนไป - 25  ปี 603 13.93% 
มากกว่า  25  ปข้ึีนไป 779 17.99% 

อายุราชการ 

5 ปีหรือตํ่ากว่า 829 19.44% 
มากกว่า  5  ปีข้ึนไป - 10  ปี 827 19.39% 
มากกว่า  10  ปข้ึีนไป - 15  ปี 553 12.97% 
มากกว่า  15  ปข้ึีนไป - 20  ปี 476 11.16% 
มากกว่า  20  ปข้ึีนไป - 25  ปี 643 15.08% 
มากกว่า  25  ปข้ึีนไป 936 21.95% 

ตําแหน่งทางสายงาน 
ตําแหน่งในสายงานหลัก 2,402 55.49% 
ตําแหน่งในสายงานสนับสนุน 1,927 44.51% 

บทบาทหน้าท่ี 
หัวหน้างาน / ฝ่าย / กลุ่มงาน 580 13.40% 
ผู้ปฏิบัติงาน 3,749 86.60% 

เวลาการทํางาน 
ปฏิบัติงานเวลาราชการปกติ 2725 62.95% 
เข้าเวรปฏิบัติงาน   1604 37.05% 
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ส่วนคําถามความพึงพอใจตอแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบคุลากรต่อองค์กรของสถาบัน/โรงพยาบาล 

ประเด็น 
1 2 3 4 5 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ไม่พึงพอใจ
มากที่สุด 

ไม่พึงพอใจ เฉยๆ พึงพอใจ พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อการทํางานโดยรวม 
จํานวน 26 94 763 2,587 859 

3.96 79.60% 
ร้อยละ 0.60% 2.17% 17.63% 59.76% 19.84% 

 

            

กราฟที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการของสถาบัน/โรงพยาบาล 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
(ศูนย์สุขภาพจิต) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

ประเด็น จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 74 29.84% 
หญิง 174 70.16% 

อายุ 

เกิดในปี พ.ศ. 2489 - 2507 18 7.26% 
เกิดในปี พ.ศ. 2508 - 2522 69 27.82% 
เกิดในปี พ.ศ. 2523 - 2540 159 64.11% 
เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 ข้ึนไป 2 0.81% 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 26 10.48% 
ปริญญาตรี 173 69.76% 
สูงกว่าปริญญาตรี 49 19.76% 

สถานภาพการทํางาน 

ข้าราชการ 92 37.10% 
พนักงานราชการ 145 58.47% 
ลูกจ้างประจํา 11 4.44% 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 0 0.00% 

หน่วยงาน 
หน่วยงานส่วนกลาง 0 0.00% 
ศูนย์สุขภาพจิต 219 88.31% 
สถาบัน / โรงพยาบาล 29 11.69% 

อายุงานในหน่วยงาน 

5 ปีหรือตํ่ากว่า 134 54.03% 
มากกว่า  5  ปีข้ึนไป - 10  ปี 53 21.37% 
มากกว่า  10  ปข้ึีนไป - 15  ปี 26 10.48% 
มากกว่า  15  ปข้ึีนไป - 20  ปี 17 6.85% 
มากกว่า  20  ปข้ึีนไป - 25  ปี 12 4.84% 
มากกว่า  25  ปข้ึีนไป 6 2.42% 

อายุราชการ 

5 ปีหรือตํ่ากว่า 109 43.95% 
มากกว่า  5  ปีข้ึนไป - 10  ปี 54 21.77% 
มากกว่า  10  ปข้ึีนไป - 15  ปี 20 8.06% 
มากกว่า  15  ปข้ึีนไป - 20  ปี 15 6.05% 
มากกว่า  20  ปข้ึีนไป - 25  ปี 19 7.66% 
มากกว่า  25  ปข้ึีนไป 31 12.50% 

ตําแหน่งทางสายงาน 
ตําแหน่งในสายงานหลัก 132 53.23% 
ตําแหน่งในสายงานสนับสนุน 116 46.77% 

บทบาทหน้าท่ี 
หัวหน้างาน / ฝ่าย / กลุ่มงาน 32 12.90% 
ผู้ปฏิบัติงาน 216 87.10% 

เวลาการทํางาน 
ปฏิบัติงานเวลาราชการปกติ 248 100.00% 
เข้าเวรปฏิบัติงาน   0 0.00% 
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ส่วนคําถามความพึงพอใจตอแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบคุลากรต่อองค์กรของศนูย์สุขภาพจิต 

 

         

 

ประเด็น 
1 2 3 4 5 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ไม่พึงพอใจ
มากที่สุด 

ไม่พึง
พอใจ 

เฉยๆ พึงพอใจ พึงพอใจ
มากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อการทํางานโดยรวม 
จํานวน 5 12 44 102 85 

4.01 75.40% 
ร้อยละ 2.02% 4.84% 17.74% 41.13% 34.27% 

กราฟที่ 5 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการของศูนย์สุขภาพจิต 
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7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
เมื่อได้ผลจากการวิเคราะห์ระดับร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเสริมสร้าง

ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรแล้ว จึงนําข้อมูลมารวมกันแล้ววิเคราะห์โดยแบ่งตามบริบทของหน่วยงาน 
โดยแบ่งตามประเด็น 7 ประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานปรับปรุงแผนงาน/โครงการเพ่ือการ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรต่อไป ดังน้ี 

 7.1 ประเด็นด้านงานในความรับผิดชอบ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานส่วนกลาง  ควรมีแผนที่ชัดเจนและนําข้อมูลจากความคิดเห็นของบุคลากรวางแผนการจัด

กิจกรรม 
 บุคลากรบางคนมีภาระงานมาก ไม่สามารถเข้าร่วมในบางกิจกรรมได้ 

สถาบนั/โรงพยาบาล  ควรจัดกิจกรรมสังสรรคส์ร้างความสัมพันธ์ในองค์กรหรือจัดกิจกรรมกีฬาภายในเพ่ือ
ก้าวสู่การทํางานเป็นทีมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ควรมีการแต่งต้ังกรรมการสอบความประพฤติ เจ้าหน้าที่ หัวหน้างานทุก
ปีงบประมาณเพ่ือความถูกต้อง และถูกหลักศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือให้องค์การมี
คุณภาพมากกว่าน้ี และเพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพจริงๆ มาปฎิบัติงาน 

 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ความคืบหน้า หรือกิจกรรม อยากให้มีช่องทางเข้าถึง
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของกิจกรรมให้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น 

 การออกระเบียบ การปฏิบัติ ต่างๆ ควรใหผู้้ปฏิบัติได้มีโอกาสเข้าประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนที่จะออกข้อกําหนด หรือระเบียบต่างๆ 

 มอบหมายงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของคน 
 ควรพัฒนาบุคลากรให้มคีุณภาพ และ ให้ผู้ป่วยเป็นศนูย์กลาง 
 การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ และร่วมบูรณาการงานร่วมกัน

เป็นโอกาสที่จะพัฒนาในสถานการณ์ที่เป็นหน่วยงานต้ังใหม่ 
 ปริมาณงานที่มีมากพอสมควร ทําให้บุคลากรไม่เพียงพอ 
 การออกหนังสือราชการให้หน่วยงานสนับสนุนดําเนินการให้ ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ออกหนังสือ 1 ฉบับใช้เวลา 1 วันแก้แล้วแก้อีกเปลืองทรัพยากรท้ังคนและอุปกรณ์  
 ควรเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนางาน 
 ข้อมูลข่าวสารเข้ามาหอผู้ป่วยล่าช้า หรือบางเรื่องตกหล่น ทําให้เสียโอกาส 
 ควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบที่เป็นรูปธรรม และบทลงโทษ สําหรับ

ผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ 
 ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 

ศูนย์สุขภาพจิต  ในส่วนของงานการเจ้าหน้าที่พยายามทําตามงานของตนเองแล้ว แต่บรรยากาศ
โดยรวมที่มันยํ่าแย่เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ 

  

16



 

 

7.2 ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

 ควรมีการปรับปรุงอาจหาฉากมากั้นเป็นฝ่ายๆเพ่ือลดเสียงดัง เพ่ือเกรงใจของฝ่ายข้าง 
เพราะการทํางานต้องใช้สมาธิอย่างมาก 

สถาบนั/
โรงพยาบาล 

 ควรมีการกําหนดให้มีการประชุมวางแผน/การทํางานการจัดโครงการทุกครั้ง ให้
เข้าใจบทบาทหน้าที่ 

 อยากให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลทั้งอาคาร  สถานที่  บ้านพัก 
 เสริมสร้างความผูกพันแก่บุคลากรเพ่ิมเติม ได้แก่ ปรับปรุงที่จอดรถให้มีหลังคา 

พอเพียง ปรับปรุงถนนทุกเส้นในรพ.ให้สมบูรณ์และมีไหล่ทางที่ดีสวยงาม ปรับปรุง
ร้านอาหารให้มาใกล้ OPD ส่งเสริมระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ทําบุญใหญ่รพ.ทุกปีต่อเน่ือง 

 ควรติดแอร์บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก 
 ควรจัดการทําถนนให้มีความปลอดภัยช่วงปีใหม่ 
 สภาพแวดล้อมในหอผู้ป่วยค่อนข้างอันตรายต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 ต้องการให้ปรับปรุงบริเวณสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยง เช่น ป่ารก ต้นไม้สูงเกิน เวลา

เกิดลมพายุทําให้เกิดต้นไม้โค่นล้ม หัก ในบริเวณบ้านพักมีสัตว์มีพิษอาศัยอยู่มาก เช่น 
งู บริเวณหน้าบ้านพักเป็นที่ตํ่า นํ้าท่วมขัง ดูสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ไม่สวยงาม น่า
อยู่ 

 ต้องการให้รักษาความร่มรื่นของสถาบันให้คงอยู่ต่อไป และพัฒนาให้สวยงามย่ิงๆขึ้น 
ไม่ตัดต้นไม้ที่ยืนต้น 

 ควรมีสถานที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานในองค์กร 
 เรื่องของการทําความสะอาด อยากให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและรณรงค์อย่าง

จริงจังในการช่วยกันรอบๆบริเวณของโรงพยาบาล และภายในหน่วยงานของตนเอง 
ถ้าเป็นการจัดช่วงเวลา 15.00 น.จะดีมาก เพราะหลายหน่วยมักจะติดภาระงาน ไม่
อยากให้แค่บางหน่วยทํา แต่อยากให้ทุกคนร่วมแรงกันทําอย่างจริงจัง บอกวันเวลา
ล่วงหน้า เพ่ือการจัดคิวคนไข้ให้สามารถมาร่วมกันได้ทุกหน่วย 

 กิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร ควรเน้นให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรัก สามัคคี และความเสียสละ และความเป็นหน่ึงเดียว
จะได้มีความภูมิใจว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

 การปรับปรุงอาคารเพ่ือประโยชน์ต้องการทํางานควรจะมีความแข็งแรง ปลอดภัย
มากกว่าปัจจุบันมีหลายอย่างที่ชํารุด ไม่ปลอดภัย 

 ขอให้มีกิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักและสามัคค ี

ศูนย์
สุขภาพจิต 

 ควรมีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม ่ให้บุคลากรเพ่ือช่วยเรื่องประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและควรเปลี่ยนโต๊ะทํางานแต่ละรอบปี ให้เหมาะสมสามารถน่ังทํางานได้
ถูกสุขลักษณะจะได้ไม่ก่อให้เกิดโรคออฟฟิสซินโดรม 
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 7.3 ด้านภาวะผู้นาํ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

 ควรจัดสวัสดิการด้านเครื่องด่ืมชากาแฟให้มคีวามสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 ถูกผู้นําองค์กรใช้ถ้อยคําหรือแสดงกิริยาไม้ให้เกียรติไม่รักษาความรู้สึกผูใ้ต้บังคับบัญชา 
 การบริหารงาน เงิน ไม่มีการวางแผนที่ดี กระทบต่อการปฏิบัติงานกระทบสิทธิผู้ทํางาน 
 ผู้นําไม่รักษาคาํพูดกลับไปมาตามความพอใจ ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ให้ความอิสระในการ

ทํางาน การแสดงความคิดเห็น ยึดมั่นมั่นใจในความคิดของตนแม้จะไม่ถกูต้อง 

สถาบนั/
โรงพยาบาล 

 มีแผนงานโครงการที่ด่ีแต่ขาดผู้นําในกิจกรรมขาดแรงจูงใจในการทํา บุคลากรในกอง 
ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรไม่มีวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันเช่ สงกรานต์ ปีใหม่ 

 อยากให้องค์กรมีความรัก ความห่วงใยซึ่งกันและกัยมากกว่าน้ี ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ให้
ความเข้าใจและเห็นใจข้าราชการช้ันผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ มีความเป็น
ธรรม ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง 

 ควรมีการปรับแผนงานให้องค์กรเกิดความผูกพันกับงานที่ทํา มีความมุ่งมั่นทํางานด้วย
ใจมากกว่าการมุ่งหวังแต่ผลตอบแทน  ค่าจ้างหรือรางวัล  เช่น  ผู้บริหารในแต่ละระดับ
พบปะบุคลากรทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือเสริมสร้างขวัญกําลังใจ 
โดยเฉพาะในจุดบริการที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเครียดและเบ่ือหน่ายในการทํางาน  

 เพียงแค่กิจกรรม ไม่ได้ช่วยส่งเสริมเร่ืองความผูกพันธ์  การปฏิบัติตัวของผู้บริหาร
โดยเฉพาะรองผอ.ทั้งหลาย ในการดูแลบุคลากร และการมีความยุติธรรม ไม่แบ่งพรรค
พวก ไม่มีอคติ 

 อยากเห็นการบริหารงานที่โปร่งใส มีความยุติธรรม 
 สิ่งดีๆยังไม่เกิด ถ้าระบบต่างๆยังมีหลายมาตรฐาน ตามความพอใจของผู้บริหารระดับ

ต่างๆ 
 ผู้บริหาร/หัวหน้างาน ต้องมีภาวะผู้นํา (มีความยุติธรรม ไม่ถือเส้นสาย ไม่เอาความรู้สึก

ส่วนตัวมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความดีความชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา) 
 ผู้บริหารทําตัวได้เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือ มากกว่า ที่จะเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความ

ผูกพัน 
 ระดับบริหาร ควรใช้Mio ในการบริหารงานกับผู้ปฎิบัติการในสายงาน เพ่ือให้สมกับ

โครงการที่ยอมรับของหน่วยงานอ่ืนๆ และหัวหน้างานในบางคน  ที่ควรมีมุมมองต่อ
ผู้ร่วมงาน ในแง่นําฎใจ เอ้ืออาทร และมีความจริงใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

 ไม่มีความเป็นธรรมในการทํางาน ใครทํางานได้รับผิดชอบได้ก็รับงานเพ่ิม ใครทําไม่ได้ก็
ไม่มีการพัฒนา 

 หัวหน้างานไม่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ทําให้ไม่ผูกพันองค์กร 
 ณ ปัจจุบันบุคลากรในโรงพยาบาลไม่ค่อยมีความผูกพันกัน เหมือนเมื่อก่อน เน่ืองจากมี

การแบ่งพรรคแบ่งพวก ผู้บริหารบางงานไม่ยุติธรรมในการบริหารงานทําให้ขาดขวัญ
และกําลังใจ การทํางานใน รพ.มีปัญหา 
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 ชอบที่ผู้บริหารมาตรวจเย่ียมตามจุดบริการ เพราะทําให้เห็นสภาพการทํางานจริงๆ  
 ในการแต่งต้ังผู้ที่มารับผิดชอบงานหรือหัวหน้างานควรเสาะหาผู้ที่มีความรู้

ความสามารถในงานน้ันๆ ไม่ใช่มาแล้วไม่ทําไรเลย   
 การเสริมสร้างความผูกพัน การใส่บาตร ผอ.พบบุคลากร เป็นกิจกรรมทีดี่สร้างความ

ผูกพันกันในองค์กรที่ดีให้มากขึ้นและจะดีถ้ามีกิจกรรมเช่นน้ีต่อไป 
 เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนผู้อํานวยการท่านใหม่มีนโยบายที่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง

หลายๆด้านที่เร่งรีบเกินไป สมควรปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปหลายหน่วยงาน
ปรับตัวตามไม่ทันกับนโยบายที่มอบหมายสูก่ารปฏิบัติ 

 การทํางานเป็นทีมสําคญัที่สดุสําหรับผู้ปฎิบัติแต่ระดับหัวหน้างานควรลงมาทํางาน
ร่วมกับผู้ปฏิบัติให้มากไม่ควรแบ่งว่าน่ีลูกน้องน่ีหัวหน้า อยากเห็นการอยู่ร่วมกันแบบพ่ี
แบบน้อง ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน คุยกันด้วยเหตุและผล จึงจะประสบความสําเรจ็ 

 ผู้บริหารควรเสริมสร้างกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานบ้าง 
 ผู้บริหารระดับสูงขาดความใส่ใจ ขาดการคํานึงถึงความผาสุขของบุคลากรระดับล่าง 

สนใจแต่การทาํกิจกรรมเพ่ือตอบตัวช้ีวัดแต่ไม่สนใจว่ากิจกรรมที่ดําเนินการ ที่นําไปใช้
ตอบตัวช้ีวัดน้ัน ให้ผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 ผู้บริหารควรเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันมากกว่าน้ี ทุกคนน่ารักแต่เหน่ือยใจทุกวัน
ค่ะ อยากพัฒนาดังน้ันควร Empowerment กันมากๆ คะ่ 

 ต้องการให้บรรยากาศการทํางานเหมือนในอดีตที่ผู้อํานวยการมีการรับฟังข้อเสนอ 
ความคิดเห็นผู้ปฏิบัติ มีการลงมาสัมผัส รับรู้ข้อเท็จจริงหน้างานเป็นประจํา ใกล้ชิด
บุคลากร รับรู้ทุกข์สุข และเอ้ืออํานวยให้เกิดการทํางานอย่างมีความสุข 

 ในการปฏิบัติงานหน้างาน ไม่สามารถปฏิบัติเท่าที่กําหนดในภารกิจ เพราะการทํางาน
ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะจิตเวช คนทํางานต้องมีความสุข ต้องช่วยกัน มีความ
เอ้ืออาทรกัน เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรหลากหลายระดับ แต่ละคนแต่ละอย่าง ผู้ป่วย
แต่ละคนแต่ละปัญหา ไม่ได้เหมือนทํางานในโรงงานหรือทํางานกับเครื่องจักรแค่ใส่
โปรแกรมทําตามโปรแกรมน้ันได้ ที่ผ่านมาหลังจากปรับภารกิจ แต่ละคนยังทํางาน
เหมือนเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามที่กําหนดไว้ใหม่ เน่ืองจากทุกคนห่วงผู้ป่วยและความ
เป็นอยู่ของเพ่ือนร่วมงาน ขอเสนอแนะผู้บังคับบัญชาให้ลงมาดูหน้างานจริง ปัญหาที่
แท้จริง ความรู้สึกของบุคลากรส่วนใหญ่ หรือเสนอให้จัดประชุม ประชามติเพ่ือให้ทุก
คนแสดงความคิดเห็น เพราะพวกเราต้องทํางานร่วมกันจนกว่าเกษียนไม่ได้อยู่แค่1-2 ปี 

 ภาระงานมากเกินไป คนทําก็ทํามากขึ้น คนไม่ทําก็ไม่ต้องทําอะไร โดยเฉพาะงานโสตฯ  
หน้าที่มีแต่ไม่ทาํก็ไม่มีใครว่าหรือทําอะไรได้แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงคนที่ทํางานก็รู้สึก
เหน่ือยมาก และท้อแท ้ไม่มคีวามยุติธรรมในองค์กร 

ศูนย์
สุขภาพจิต 

 ต้องพัฒนาระบบบริหารให้มีคุณธรรมและความเหมาะสมก่อน และสร้างความสุขให้เกิด
กับบุคลากรก่อน ถึงจะไปสร้างความผูกพันในองค์กร 

 ขอให้ผู้นําองค์กร นําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
 ผู้บริหารระดับกรม ควรจะ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ให้มากกว่าน้ี  

จะรู้ได้อย่างไร ว่า จนท.มีความสุขกับการทํางาน โอกาสความก้าวหน้า มองไม่เห็นเลย 
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7.4 ประเด็นด้านวัฒนธรรมในองค์กร 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานส่วนกลาง  เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ทําให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ได้

ทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค เพ่ือนํามาแก้ไขและวางแผนการ
ทํางานในปีต่อไป รวมทั้งสร้างเสริมความผูกพันในองค์กรด้วย 

 อยากให้มีการเสนอกิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันองค์กร หรือส่งโครงการต่างๆ
ประกวดและมีรางวัลให้ผู้เสนอโครงการ 

 ควรให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพจิตของคนในองค์กร  และมีการประเมินภาวะ
ความเครียดและภาวะซึมเศร้า 

สถาบนั/โรงพยาบาล  ยังไม่เห็นภาพความผูกพันของบุคลากรที่เด่นชัด  เหมือนต่างคนต่างอยู่  ยังไม่เห็น
พลังขององค์กรที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย 

 บุคลากรหลายส่วน ยังไม่รู้จักคําว่า ทรัพยากรบุคคล ว่ามีหน้าที่อะไร เขาทําประโยชน์
ให้ตัวบุคลากรอย่างไร และการที่ HR ให้ทําแบบประเมินต่างๆ น้ันมีประโยชน์ต่อ
ตนเองและหน่วยงานเพียงใด  หาก HR นําเสนอบทบาทที่ชัดเจนต่อบุคลกรแล้ว 
น่าจะได้รับความร่วมมือและความสนใจจากบุคลกรมากขึ้น 

 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรเป็นวัฒนธรรมที่ดี  แต่ควรปรับปรุงกระบวนการคัดสรร
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 อยากให้มีโรงอาหาร อยากให้มี  OD อยากให้มี กีฬาสีทุกปี 
 การทําบุญตักบาตรขอให้มีจุดเดียวในวันน้ันๆ ไม่ควรมีอีกจุดเพ่ิม  เช่นในแผนก ซึ่ง

หน่วยงานเดียวกันมันจะเป็นการสร้างความลําบากให้แก่ผู้ปฏิบัติไม่เกิดกุศล   
 ควรมีการพิจารณาความดีความชอบให้ทั่วถึงทุกหน่วยงานอย่างเป็นธรรม 
 ยังคงอยากให้มีการจัดงานปีใหม่บ้าง รพ.เราไม่เคยจัดเลย มีแต่การจัดงานเลี้ยงเฉพาะ

กลุ่ม เฉพาะโอกาส แต่ปีใหม่ไม่เคยมี ทําให้บุคลากรขาดขวัฐและกําลังใจ จัดในรพ.น่ี
แหละไม่ต้องไปถึงรร.หรอก เอาแบบง่ายๆ จัดอาหารให้บ้าง  อต่ละตึกใครเอาอะไรมา
เองบ้าง มาพบปะพูดคุยกันบ้าง น่าจะดี สื่งน้ีหายไปเป็น10ปีแลัว คุยกะหลายๆคนเค้า
ก็คิดเหมือนกัน อยากให้มี จัดทีเถอะค่ะ ปีหน้านะคะ จะรอค่ะท่านผู้บริหาร 

 อยากให้ทางโรงพยาบาลจัดกีฬาภายในครึ่งวันเช้าและช่วงเย็นของสิ้นปีควรมีงานจัด
เลี้ยงให้บุคลากรทุกคนทุกหน่วยงานทุกเวรได้มาพบเจอมีความผูกพันกันเหมือนสมัย
สิบกว่าปีก่อนที่จัดเลี้ยงในโรงพยาบาลจะดีที่สุดดีกว่าจัดในโรงแรมคนอยู่เวรคนไม่มีรถ
ก็ไม่ได้ไปร่วมเป็นการไม่เท่าเทียมค่าสถานที่ก็ไม่ต้องจ่ายเพราะจ่ายแต่อาหารขนาด
โรงบาลสุราษฎร์ยังมีจัดในโรงบาลมีคูปองคนอยู่เวรยังได้สลับกันไปร่วมหรือโรงบาล
ศรีธัญญาก็ยังจัดในโรงบาลเพ่ือเป็นฝันและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนคิดว่าน่าจะ
ได้รับการพิจารนาจากผู้บริหารนะค่ะ 

 ควรมี กิจกรรมต่างๆให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมเ พ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี 

 มีบางหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน 
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 ควรสร้างความรักและความผูกพันที่มีในองค์กรให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง 

 การจัดกิจกรรมภายในโรงพยาบาลควรได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ 
 ควรจัดงานเพ่ือสร้างความผูกพัน รัก สามัคคีในองค์กร เช่น กีฬาสี(ต้องการมาก จัด

เลยนะค่ะ) การทําODบุคลากร 
 ไม่มีงานกิจกรรมปีใหม่ที่ได้ร่วมสนุกหรือรับรางวัลใดๆ ไม่มีสวัสดิการหรือวัฒนธรรม

ขาดแรงจูงใจในการรักองค์กร 
 ควรมีการจัดกิจกรรมความผูกพันขององค์กรนอกสถานท่ีมั่งโดยให้บุคคลากรทุก

ระดับช้ันได้หมุนกันไปทํากิจกรรมอย่างน้อยปีละคร้ัง 
 ควรจัดให้บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลไปทํากิจกรรมนอกสถานที่เก่ียวกับความ

ผูกพันขององค์กรให้ครบทุกคนโดยหมุนเวียนกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 อยากให้มีกิจกรรม OD กีฬาประจําปี 
 ควรจัดให้มีโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร นอกสถานที่ทุกปี 
 อยากให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ และความ

ผูกพันธ์ภายในองค์กรมากขึ้น  อย่างน้อยปีละคร้ัง หรือ ทกุๆ 2 - 3 ปี  หรือตามความ
เหมาะสม 

 ทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่ยังทํางานกันคนละส่วน ยังไม่เห็นภาพ
ความเป็นปึกแผ่นขององค์กร 

 อยากให้มีกิจกรรมเข้าคอร์สกิจกรรมฝึกสติแบบ 5 วัน 
 ความผูกพันกันน้อยมาก บางคนอยู่ใกล้กันก็ไม่ค่อยได้คุยกัน ทักทายกัน ได้แค่ย้ิม 

แล้วก็ผ่านไป 
 ควรเพ่ิมการสื่อสารและแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน และทีมสหวิชาชีพให้มากขึ้น 
 ความผูกพันของบุคลากรจะดี ถ้ามีหัวหน้าดี 
 โครงการสร้างความผูกพันต่อองค์กรควรจะเป็นกิจกรรมที่ทําให้ทุกหน่วยงานมีโอกาส

เข้าร่วมได้ง่าย ไม่กระทบงานประจําที่รับผิดชอบ 

ศูนย์สุขภาพจิต  เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร 
 ควรยืดหยุ่นซึ่งกันและกัน 
 ควรเพ่ิมระยะเวลาการจัดกิจกรรม od จาก3 เป็น 5 วัน 
 โอกาสต่อไปควรพัฒนาเรื่องการปรับทัศนคติในการทํางานร่วมกัน 
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7.5 ประเด็นด้านคา่ตอบแทนและสวัสดิการ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานส่วนกลาง - 
สถาบนั/โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการตรวจสุขภาพประจําปี ควรมีการติดตามผู้มีปัญหาต่อทุกๆ 3 เดือน   
 อยากให้มีการจัดอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน ในเรื่องจิตวิทยาบําบัด เพ่ือใช้ได้ในทุกคน 
 โครงการตรวจสุขภาพประจําปี ควรมีการเพ่ิม Lab ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ หรือพันธุกรรม

รายบุคคล เช่น CEA (มะเร็งลําไส้)  
 เมื่อบุคลากรเจ็บป่วยไม่สบาย ควรมีห้องสุขภาพสําหรับบุคลากรมาตรวจได้ เมื่อเจ็บป่วยหรือ

รับยาเดิม เพ่ือลดกรแทรกการตรวจกับผู้ป่วย 
 ควรมีพระศรีฯ market จริง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง บริเวณโรงจอดรถติดกับโรง

อาหาร06.00 - 14.00 น. บุคลากรหรือญาติสามารถนําสินค้าที่ปลูกเอง หรือผลิตเองที่มี
คุณภาพมาจําหน่ายเพ่ือสนับสนุนด้านสัมพันธภาพในองค์กรและสิ่งเสริมรายได้บุคลากร 

 สร้างสวัสดิการให้พกส. เงินเดือน เสื้อผ้า โรงรถตึกพรีเมียม 
 เพ่ิมเงินเดือนพนักงานและสิทธิต่างๆมากขึ้นประมาณ  15,000  บาทต่อเดือน 
 สวัสดิการบ้านพักไม่เพียงพอ อยากให้มีร้านค้าสวัสดิการขายของ 
 จัดระบบบ้านพักเจ้าหน้าที่ในรพ. และมีการบํารุงรักษาต่อเน่ือง 
 อยากให้ช่วยปรับปรุงในเรื่องการมีพ้ืนที่ในการออกกําลังกายสําหรับเจ้าหน้าที่ให้มากกว่าน้ี 

ในเรื่องเครื่องออกกําลังกายสําหรับเจ้าหน้าที่ ห้องออกกําลังกายสําหรับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ 
หรือมีเครื่องออกกําลังกายที่ไม่ปะปนกับผู้ป่วย เพราะจะเล่นเมื่อไหร่ก็จะถูกจํากัดในการเล่น
เพราะเป็นของผู้ป่วยต้องระวังชํารุด หรือห้ามเล่น เพราะเคร่ืองมีน้อย  

 การกําหนดเกณฑ์เดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบราชการควร
ได้รับตามสิทธิ แต่ใช้การกําหนดจํานวนคร้ัง หรือจํานวนเงิน  เพ่ือเป็นการช่วยกันประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการ   เพราะการให้บุคลากรได้สิทธิที่มีตามควรเป็นการ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรอีกทางหน่ึงด้วย 

 การจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจไม่ค่อยมี เช่นกรณีเรียกตามข้ึนเวรฉุกเฉินส่วน
ใหญ่มักให้เป็นวันหยุด ทั้งๆที่เป็นการเสียสละมาให้ ในขณะที่รพ.อ่ืนจะจ่ายเป็น OT กรณี
ฉุกเฉินจะมีการเพ่ิมค่าตอบแทนให้ด้วย 

 สร้างขวัญและกําลังใจให้น้องโดยการเพ่ิมเงินเดือนค่าตอบแทนอ่ืนๆน้องๆบางคนต้องหางาน
พิเศษเพ่ิมเพ่ือให้พอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน(จัดให้มีการทํากิจกรรมodของทุกๆตึกเพราะ
บางคนก็ไม่รู้จักกันปีนึงได้เจอคร้ังเพ่ือผ่อนคลายหลังจากการทํางานตลอด1ปี) 

 บ้านพักไม่เพียงพอ คนต่างจังหวัดต้องเช่าบ้านพักอาศัย คนในพ้ืนที่มีบ้านเป็นของตนเอง 
และมีบ้านพักใน รพ.เกิดความเหลื่อมล้ํา ทําให้มีความอึดอัดใจ คับข้องใจ ไม่มีความยุติธรรม 

 ทําไมค่าตอบแทนp4pแต้มเท่ากันได้เงินไม่เท่ากันอยากทราบ 
 อยากให้ดูแลสวัสดิการกลุ่มล่าง (พนักงานต่างๆ ลูกจ้าง) ให้ดีกว่าน้ี ทุกวันน้ีค่าครองชีพสูง 

ช่วยขึ้นเงินเดือนให้เหมาะสม 
 ทํางานมา 20 ปีเงินเดือน 13,000 ควรจะพึงพอใจหรือไม่ช่วยพิจารณาทีครับ 

22



 

 

 
สถาบนั/โรงพยาบาล 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ควรที่จะดีกว่าน้ีควรจะมีการเยียวยาค่ารักษาและควรมีสวัสดิการ

เงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยแบบดอกเบ้ียตํ่าสําหรับบุคลากร รพ 
 สวัสดิการและที่อยู่อาศัยควรจะมีการปรับปรุง 
 มุ่งแต่ให้ทํางาน แต่ไม่ค่อยส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ และไม่มีเงินสวัสดิการตอบแทนใด 

เพ่ือเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนในเรื่องของการตรวจร่างกาย เมื่อตรวจได้ผลมาแล้ว อยากให้มีการให้ความรู้อย่างจริงจัง

ในเรื่องสุขภาพ การกิน การออกกําลังกาย ซึ่งถ้ามีคนมาให้ความรู้ในสิ่งที่ควรทํา ไม่ควรทําจะ
ช่วยให้ตระหนักรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพมากข้ึน 

 จ่าย P4P ช้าข้ามปีตลอด ผู้ช่วยเหลือมีน้อยเกิน รับสมัครเงินเดือนน้อยกว่าค่าแรงขั้นตํ่า เลย
ไม่มีใครมาสมัครการบริหารงานแย่ 

 สวัสดิการ เช่น การเอ้ืออํานวยในจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ค่าความยากของงานในแตะละ
วิชาชีพ / สวัสดิการควรครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ลดความแบ่งแยกในการปฏิบัติงาน 
จะได้ไม่เป็นการลดทอนคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน 

 อยากให้มีสวัสดิการ เรื่อง ชุด ปฏิบัติงาน เพ่ิมขึ้น 
 เพ่ิมสวัสดิการแก่พนักงานกระทรวงให้มากกว่าน้ี 
 อยากได้สนามแบตมินตันในที่ร่ม 
 เสริมสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่มากกว่าน้ี เน่ืองจากมีรายได้น้อย ค่าใช้จ่ายสูง 
 ส่งเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มากกว่าปัจจุบันน้ี ขวัญและกําลังใจมีน้อย

มาก 
 เพ่ิมสวัสดิการกับเจ้าหน้าที 
 เพ่ิมสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน งานมาก รายได้น้อย ค่าใช้จ่ายสูง 
 สวัสดิการช้ันผู้น้อยมีน้อยมาก 
 เพ่ิมสวัสดิการหอพักให้กับเจ้าหน้าที่เสื้อเหลือง ปรับปรุงหอพักใหม่เป็นของจนท.เสื้อเหลือง

โดยเฉพาะ เพราะเงินเดือนน้อยรายจ่ายสูงทางครอบครัว บ้านก็ต้องเช่า 
 อยากให้มีการจัดงานวันเกิดสําหรับบุคลากรในแต่ละเดือนเพ่ือสร้างความผูกพันเหมือนที่เคย

จัด 
 ขอให้ดูแลสุขกายสุภาพจิตและการเจ็บป่วยของบุคลากรให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพ่ือเป็นขวัญ

และกําลังใจในการปฎิบัตงานต่อไป 
 ควรใส่ใจดูแลนักวิชาชีพด้านสวัสดิการและการพัฒนาเพ่ือเป็น Excellent center  ไม่ใช่

อยากเป็น Excellence  ระดับ Asian แต่ขังนักวิชาชีพเอาไว้  ให้ทํางานอย่างหนักและไม่
ดูแล  แถมยังมาดูถูกว่าทําแต่สิ่งที่ใคร ๆเขาทํากันทั้งประเทศ  ในขณะที่ไม่เคยให้โอกาสหรือ
สนับสนุนการไปเผยแพร่ผลงานวิชากาาร  การไปศึกษาดูงานหรือการอบรมเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเลย   

 ส่งเสริมให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี (ฟรี) 
ศูนย์สุขภาพจิต  -  
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7.6 ประเด็นด้านโอกาสและความก้าวหนา้ทางอาชีพ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานส่วนกลาง  การพัฒนาความรู้ ทักษะ ต้องให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทุกคนและตรงสายวิชาชีพ 

 จัดอบรม Word Excel PowerPoint ทุกปี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 

 ความมั่นคงในอาชีพไม่ชัดเจน 
สถาบนั/โรงพยาบาล  การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งสายงานให้เกณฑ์อะไรคุณวุฒิ-วัยวุฒิหรือความรู้อะไร 

 ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพคนให้เท่าเทียม/ครอบคลุม ทุกสาขาวิชาชีพทั้งสายงาน
หลัก สายงานสนับสนุน  

 ไม่มีความเป็นธรรมในการสอบบรรจุพนักงานราชการ คนทํางานท้อ  คนไม่ทํางานอยู่สบาย 
 การผลักดันให้ผู้ปฏิบัติหน้างานได้เข้าอบรมท้ังในและนอกสถานทึ่บ้าง เพ่ือการเรียนรู้ มี

ประสบการณ์บ้าง เพราะบางคร้ังเรามองไม่เห็นภาพ เรื่องที่อบรมทําใหล้ดความสําคัญของ
ความรู้น้ันๆ 

 การเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ค่อยสอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริงเวลาประเมินขั้น 
ประเมินปรับเงินส่วนมากจะอ้างอิงคนเดิมเป็นหลักไม่อิงจากผลงานการปฎิบัติงานจริงๆทํา
ให้เจ้าหน้าที่ทีป่ฎิบัติงานเกิดความท้อถอยและไม่กล้าที่จะแสดงความสามารถออกมาและหา
ความมั่นคงยากในองค์กร 

 อยากให้มีการบรรจุลูกจ้างช่ัวคราวที่ทํางานเกิน 10 ปีขึ้นไปบรรจุเป็นพนักงานราชการ เพ่ือ
ความมั่นคงในการทํางานในเบ้ืองต้น และการเกษียณอายุราชการในบ้ันปลาย 

 ไม่มีความสุขกับการทํางานเพราะมองไม่เห็นถึงความก้าวหน้า เกิดความไม่เสมอภาคในการ
ทํางานและตําแหน่งงาน 

 ควรมีการบรรจุตําแหน่งลูกจ้างประจําสําหรับคนที่ทํางานมานานกว่า20ปี 
 มีการปรับวุฒิให้ตรงกับสายงาน 
 อยากให้มีการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเน่ือง   
 ควรส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่สายงานสนับสนุนบ้าง มิใช่ส่งเสริมเฉพาะสายงานหลัก 
 ควรจะมีการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
 การอบรมเพ่ือพัฒนางานวิจัยสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษควรเปิดให้บุคลากรผู้สนใจ

ทั่วไป ไม่ควรระบุเฉพาะกลุ่มเพราะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 ควรมีการอบรมบุคลากรครบถ้วนเท่าเทียมทุกระดับ 
 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การผลักดันให้ ระดับหัวหน้างานทํางาน ไม่ใช่ใกลจ้ะเกษยีณ 

ก็ไม่ทําอะไรแล้ว ปล่อยปัญหาทิ้งไว้ให้รุ่นต่อไป 
 ควรเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนบุคลากรที่ทํางานในโรงพยาบาลนานๆ ที่ยังไม่ได้บรรจุ 

ได้รับโอกาสบ้าง 
 อยากได้รับความรู้ การอบรมเก่ียวกับด้านภาษา 
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หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 

ศูนย์สุขภาพจิต  มีโครงการแต่ไม่ได้พัฒนาบุคลากรของศูนย์ให้เป็นไปในทางที่ดี ความก้าวหน้าของสาย
วิชาชีพไม่มี ไม่รู้ว่าต้องดําเนินการอย่างไรให้สายวิชาชีพมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น 

 7.7 ประเด็นด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตสว่นตัว 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 

หน่วยงานส่วนกลาง  เพ่ิมกิจกรรมออกกําลังกายเบรคประชุม 5-10 นาท ี
 

สถาบนั/โรงพยาบาล  อยากให้ปรับเร่ืองเวลาการทํางานกับดุลยภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการออก
กําลังกายให้มากย่ิงขึ้น มีกิจกรรมและรางวัลเป็นสิ่งจูงใจ 

 อยากให้ภาครัฐทํางาน 4 วันต่อสัปดาห์ เพ่ือคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 ควรจัดให้มีสถานที่ค้าขายของบุคลากรทุก ๆ วันศุกร์ เป็นตลาดนัดรพ.พระศรีฯ 
 อยากให้จัดสถานที่สําหรับ  Market  online  วางของสําหรับขายเป็นศูนย์รวมเพ่ือให้

สมาชิกเดินซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน 
 อยากให้มีห้องฟิตเนส 
 บุคลากรต่องานที่ต้องรับผิดชอบงานท่ีนอกเหนือจากงานหลักมากจนเกินไป ทําให้บุคลากร

มีภาระงานที่มาก ใช้ชีวิตไม่สมดุล    
 การจัดสรรหาเครื่องออกกําลังกาย ปัจจุบันที่มีน้ันมีการชํารุด บางอันใช้งานได้ บางอันใช้

งานไม่ได้ 
 การออกกําลังกายควรจัดทุกสัปดาห์ 
 ควรส่งเสริมให้บุคลากรไปปฎิบัติธรรมปีละ 1 ครั้ง 
 ชอบความผูกพันในเรื่องการทําบุญใส่บาตรที่มีอย่างต่อเน่ือง 
 อัตรากําลังไม่เพียงพอในสายงานหลัก  ทําให้มีปัญหาการจัดการกับอัตรากําลังที่ไม่

เหมาะสม 
 ควรจะมีการแข่งขันกีฬาสีทุกๆปีและกิจกรรมออกกําลังกายควรให้มีส่วนร่วมทุกๆคน 
 ควรจะมีการผอ่นปรนให้ทีมการปฏิบัติงานได้ผ่อนคลายทีอ่ยู่ที่พักเวรได้บ้างเพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมการคลายความเครียดและการมีสขุภาพจิตที่ดี 
 

ศูนย์สุขภาพจิต -  
 
 
 
 
 

25



 

 

7.8 ประเด็นอ่ืนๆ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานส่วนกลาง  อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีกองจัดให้มากๆ 

 เพ่ิมการสื่อสารในวงกว้างเพราะจํานวนบุคลากรเยอะ ในบางกิจกรรมต้องการความชัดเจน
ในการเตรียมตัว/วางแผนการเดินทาง เช่น แจ้งในไลน์กลุม่ 

 รู้สึกว่าบางกิจกรรมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่จริงจังมากกว่า จึงจะบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ 

 กิจกรรมเสรมิสร้างความผูกพันควรจัดทุกปี เพราะการสร้างความผูกพัน 
สร้างภายใน 3 วันไม่ได้ 

 ความผูกพันในองค์กรมีผลต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงานมาก ควรสนับสนุนให้มใีนองค์กร 
สถาบนั/โรงพยาบาล  ควรจะเน้นคุณค่าของคนทํางานมากกว่าคนที่เน้นนันทนาการ 

 ขอบคุณโครงการดีๆของ รพ.สวนสราญรมย์ 
 มีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรน้ี 
 โครงการดีแต่ต้องทําอย่างต่อเน่ืองและตรงกับวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 
 การทํากิจกรรมของรพ.ไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรอยากให้ทําสม่ําเสมอหรือทุกปี ไม่ใช่ปีน้ีทํา ปี

หน้าไม่ทํา 
 พึงพอใจและภูมิใจในองค์มากที่สุด 
 การเสริมสร้างความผูกพันฯเป็นกิจกรรมท่ีดีมึผลต่อบุคลากรในบางกลุ่ม และเป็นกิจกรรม

ลูบหน้าปะจมูกเท่าน้ัน แค่เอาใจใส่ รับฟังความคิดเห็น ปัญหาที่จริงจังและเข้าใจในการ
ปฎิบัติของบุคลากรในระดับลาดหญ้า ในหอผู้ป่วยใน ที่ยืนอยู่ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
ที่อัตรากําลังไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ 

 บางกิจกรรมทําบ่อยจนรบกวนการปฏิบัติงานหลัก 
 เป็นการเสริมสร้างความผูกผันที่ดีในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรได้มีทัศนะคติที่ดีต่อสถาบันเป็น

การปลูกจิตใต้สํานึกให้บุคลากรยึดมั่นทําความดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือต่อ
ยอดในการพัฒนาตนเองได้ดีย่ิงขึ้นไป 

 การจัดกิจกรรมทําให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและทําความรู้จัก เพ่ิมความสามัคคีในหมู่คณะ
มากย่ิงขึ้น 

 มีความพึงพอใจในระดับหน่ึง อาจเป็นเพราะมีความผูกพันเป็นทุนเดิม 
 ทุกกิจกรรมจัดเพ่ือ ดูแลกายและใจของบุลากร เอ้ือต่อบุคลากร ทุกระดับ 

ศูนย์สุขภาพจิต  ความผูกพันที่แท้จริงมาจากความปรารถนาดีต่อกันด้วยความจริงใจ รวมไปถึงการสื่อสาร
เชิงบวก การเลือกมองสิ่งที่ดีของเพ่ือนร่วมงาน การปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกัน และการรับฟัง
ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน กิจกรรมการทานอาหารร่วมกันเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรม
หน่ึง และควรเพ่ิมกิจกรรมให้หลากหลาย เช่น ทําบุญร่วมกัน การบันทึกความดีของเพ่ือน
ร่วมงาน เป็นต้น เน่ืองจากบุคลากรกรมสุขภาพจิตควรเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการมี
สุขภาพจิตที่ดีต่อประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
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แผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของหน่วยงานส่วนกลาง 
ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. ด้านงานในความรับผิดชอบ 
 

1.1 การสื่อสารดําเนินงาน (คณะทํางาน HR.) ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร/ประชุมเจ้าหน้าที่ 
1.2 ประชุมคณะทํางานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างความผูกพัน
ในองค์กร (คณะทํางาน HR) 
1.3 ดําเนินงานเกี่ยวกับตัวช้ีวัด HR  ปีงบประมาณ 
1.4 สํารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ออนไลน์) 
1.5 ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร (ออนไลน์) 
1.6 การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการ
บังคับบัญชา และการมอบอํานาจ 
1.7 การปรับปรุงกระบวนงานท่ีมอบหมายและการถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่ระดับบุคคล
1.8 หมุนเวียนทีมผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

2.1 การจัดทําพ้ืนห้องทํางานภายในหน่วยงาน 
2.2 กิจกรรมทาํความสะอาด 5ส 
2.3 การจัดวางโต๊ะทํางานตามกลุ่มงาน/ฝ่าย 
2.4 การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (External hard disk) ใหกั้บกลุ่มงาน/ฝ่าย 
2.5 การจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารสําหรับ (แบบไมม่ีพนักงานถ่ายเอกสาร
ประจําเคร่ืองถา่ย) 
2.6 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยใช้งบสวัสดิการของหน่วยงาน 
2.7 การติดต้ังกล้องวงจรปิดหน้าประตูทางเข้าออกของหน่วยงาน 
2.8 กิจกรรมสถานที่ทํางานน่าอยู่/Big Cleaning Day 
2.9 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการปรับภูมิทัศน์ในการ
ทํางาน โดยการเปลี่ยนพ้ืนสถานที่ทํางาน 
2.10 ทบทวนปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
2.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย กรมสุขภาพจิต 
2.12 การบํารุงรักษาสถานที่ทาํงาน โดยการฉีดปลวก แมลง และกําจัดหนู 
2.13 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เอ้ือต่อการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ (ด้านแสงสว่างและเสียงรบกวน) 
2.14 การสํารวจความต้องการและจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้รองรับ
ต่อการทํางานตามความจําเป็นและเหมาะสม 
2.15 จัดหาลิขสิทธ์ิ (License) การใช้งานสําหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
และระบบการป้องกันไวรัส 
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ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
3. ด้านภาวะผู้นาํ 

 
3.1 การกําหนดนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงาน(เพ่ือเป็นทิศทางหลักในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร) 
3.2 ผู้บริหารมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ค่านิยม วิสยัทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3.3 ผู้บริหารมสี่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการพัฒนาองค์กร 
3.4 การสื่อสารนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจําปีและการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
3.5 การสร้างและพัฒนาสื่อ/ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร 
3.6 การประชุมประจําปีขององค์กร 
3.7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําปี (เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และระหว่างทีมงานต่างๆ 
3.8 การประชุมคณะกรรมการบริหารภายในองค์กร (อย่างน้อยปีละ 10 ครัง้) 
3.9 "Open Mind" เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเปิดใจขอรับการปรึกษากับ
ผู้อํานวยการได้ตลอดเวลา 

ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 

 
4.16 การแสดงความยินดีกับวาระพิเศษของบุคลากร เช่น  กิจกรรม Happy birthday 
ข้าราชการดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่นประจําปี 
4.17 การจัดกิจกรรมการทําบุญเลี้ยงพระ ในวาระขึ้นปีใหม่ 
4.18 การบริจาค ให้กับผู้ด้อยโอกาส การจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากรกรมสุขภาพจิตร่วมบริจาค เงิน / สิ่งของ 

5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5.1 การตรวจสุขภาพประจําปี 
5.2 การจัดซื้อเสื้อโปโล ปักสญัลักษณ์ประจําหน่วยงาน 
5.3 การจัดมุมเคร่ืองด่ืม (กาแฟ/โอวัลติน/นํ้าขิง) ภายในหน่วย 
5.4 จัดให้มีสวัสดิการพ้ืนฐานแก่บุคลากรผูส้มัครใจเป็นสมาชิก  
(กระเช้าเย่ียมไข้, งานมงคล, เงินช่วยงานอวมงคล, ลาออก ย้าย/โอนองค์กร) 
5.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการภายในองค์กร เพ่ือบริหารเงินและการ
จัดเก็บเงินสวัสดิการรายเดือน 
5.6 การเก็บค่าสมาชิกรายเดือนตามอัตราที่กําหนด 
5.7 การปันผลเงินสวัสดิการในทุกๆ ต้นปี 
5.8 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจําปีแก่
บุคลากร 
5.9 ส่งเสริมการบําบัดรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
5.10 การเย่ียมเจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ในสํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตที่
เจ็บป่วย ในกรณีต้องนอนพักรักษาตัวใน รพ.ในที่น้ีให้รวมถึงบุคคลในครอบครัว 
ได้แก่ สามี/ภรรยา บุตร 
5.11 ช่วยเหลืองานฌาปนกิจ  เจ้าหน้าที่ บิดา มารดา สามี ภรรยาบุตร ของ
เจ้าหน้าที่ ในฐานะเจ้าภาพ 3,000 บาท 
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ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
6.ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทาง
อาชีพในองค์กร 

6.1การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางของกรม
สุขภาพจิต 
6.2 การให้ความรู้เรื่อง Succession plan แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
6.3 การพัฒนาตนเองตามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์(HRD e-learning) 
6.4 การจัดอบรมเร่ือง ระบบการพัฒนารายบุคคล (IDP) 
6.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
6.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกัน (เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมสําหรับการก้าวสู่ตาํแหน่งที่สูงขึ้น 
และสอบเข้ารับราชการ 
6.7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในความก้าวหน้าทางอาชีพ 
6.8 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูงเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสร้างความต่อเน่ืองทางการบริหารและวิชาการ 
6.9 สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรผูบ้ริหารสาธารณสุข (ผบต./ผบก.) 
6.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
6.11 ส่งเสริมให้ข้าราชการท่ีมีศักยภาพโดยเด่นได้เข้ารับการพัฒนาใน
หลักสูตรเฉพาะต่างๆ 
6.12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
ด้านการวิจัยในมิติส่งเสริมสขุภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
6.13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบ
รู้ทางสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) 
6.14 โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต 
6.15 ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน เช่น การสอบภาค ก, หลักสูตรการอบรมที่
เก่ียวข้องกับตําแหน่ง 
6.16  ส่งเสริมให้บุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับการอบรมความรู้และทักษะการ
ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาขัดข้องของระบบเครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
7. ด้านการรกัษาดุลยภาพระหว่างชีวิต
การทํางานและชีวิตส่วนตัว 

7.1 การออกกําลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ช่วงเวลา 15.00 น. 
7.2 การทําบุญเลี้ยงพระประจําปี ปีละ 1 ครั้ง 
7.3 การรดนํ้าเพ่ือขอพรผู้ใหญ่เน่ืองในวันสงกรานต์ 
7.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
7.5 กิจกรรมการออกกําลังกาย 
7.6 การจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาราชการ 
7.7 การทบทวนภาระงานและมอบหมายงานแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 
7.8 เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเลือกรอบการทํางานเองได้  
(เวลาตามระเบียบกําหนด) 
7.9เปิดโอกาสให้บุคลากรทีม่บุีตรสามารถนําบุตรมาดูแลระหว่างการ
ทํางาน และการประชุมนอกสถานที่ได้ 
7.10 กิจกรรมยืดเหยียดเพ่ือสุขภาพทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์ เวลา 14.30 น.
7.11 กิจกรรมทําสมาธิก่อน และหลังการประชุม 
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แผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของสถาบนั/โรงพยาบาล 

ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
1. ด้านงานในความ
รับผิดชอบ 

1.1 กิจกรรมนิเทศบุคลากรและปลูกจิตสํานึกสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานสู่
ความเป็นเลิศ 
1.2 ทบทวนการจัดทําโครงสร้างสายการบังคับบัญชาการกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ 
1.3 โครงการรับฟังการช้ีแจงยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดของโรงพยาบาล 
1.4 โครงการมหกรรมพัฒนางานคุณภาพและความปลอดภัย 
1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีงบประมาณ 2561 
1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ บทบาท 
ภารกิจของหัวหน้า รองหัวหน้า ตามโครงสร้างอัตรากําลังใหม ่

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

2.1 กิจกรรมการประหยัดพลังงาน รักษ์โลก ลดร้อน 
2.2 กิจกรรม 5ส รักษ์โลก ลดขยะ 
2.3 สํารวจความต้องการของบุคลากรด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น 
ห้องทํางาน แสง เสียง อุปกรณ์และเคร่ืองมือดูแลรักษาความปลอดภัย 
2.4 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพ่ือบริหารจัดการ
ระบบ 
2.5 คณะกรรมการบ้านพักสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เพ่ือบริหาร
จัดการบ้านพักของบุคลากรให้เหมาะสมและปลอดภัย 
2.6 ปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการตามแผนการดําเนินงาน 
2.7 การปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบริการอาคาร 
2.8 กิจกรรมประชาสังคมที่สร้างความปลอดภัยในชุมชน 
2.9 กิจกรรม "ครอบครัวสุขสนัต์ วันคริสต์มาส" 
2.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) ของบุคลากร 
2.11 กิจกรรมปลอดโฟม 
2.12 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานและเอ้ือต่อการให้บริการ 
2.13 กิจกรรม Big Cleaning Day 
2.14 โครงการสร้างขวัญกําลงัใจและการทํางานเป็นทีม 
2.15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดลอ้มและปลูกต้นไม้
เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
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ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
3. ด้านภาวะผู้นาํ 3.1 กิจกรรมผูอํ้านวยการพบบุคลากร 

3.2 เสนอรายช่ือข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกหลักสูตรการอบรมผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้นและระดับกลาง 
3.3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรรองผู้อํานวยการฝ่ายการพยาบาล 
และรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
3.4 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง/ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
HiPPS 
3.5 ผู้อํานวยการพบประชาคม 

4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 4.1 โครงการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร 
4.2 กิจกรรมตักบาตรทําบุญทุกวันพุธ ของต้นเดือน 
4.3 กิจกรรมสปัดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ 
4.4 กิจกรรมสร้างความผูกพันพ่ีน้องร่วมกันแสดงมุฑิตาจิต 
4.5 คัดเลือกคนดีศรีราชา 
4.6 กิจกรรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร MIO 
4.7 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมในองค์กร/การฟังบรรยายธรรมะ 
4.8 โครงการคนดีศรีจิตเวช 
4.9 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการด้านกิจกรรม MIO 
4.10 กิจกรรมจิตอาสา/ปันกัน 
4.11 โครงการคนสําราญงานสําเร็จ 
4.12 กิจกรรมวันเกิดโรงพยาบาล 
4.13 กิจกรรมร่วมกับจังหวัด/ชุมชน 
4.14 กิจกรรม MIO ก่อนทํางาน/ประชุม 
4.15 กิจกรรมยกย่องช่ืนชมคนดี 
4.16 พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเน่ืองในโอกาสครบรอบวันก่อต้ัง
โรงพยาบาล และวันสําคัญต่างๆ 
4.17 การคัดเลือกขวัญใจในโรงพยาบาล 
4.18 โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือน 
4.19 โครงการทําบุญเลี้ยงพระ 
4.20 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร 
4.21 กิจกรรมปีใหม่ รดนํ้าขอพรผู้ใหญ ่
4.22 รางวัลพ่อ-แม่ดีเด่น โดยชมรมจริยธรรม 
4.23 ฮ่วมรักษาไว้ ดําหัว ขอปอน จุ้มสะหล ีปาเวณีป๋ีใหม่เมือง 
4.24 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
4.25 โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความประทับใจในการให้บริการของ
หน่วยงานสนับสนุน 
4.26 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารความขัดแย้งในองค์กร 
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ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี 

5.2 ช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์สําหรับบุคลากร 
5.3 สวัสดิการเพ่ือสนับสนุนทนุการศึกษา 
5.4 ร้านค่าสวัสดิการ (ร้านเพื่อน) 
5.5 การกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน 
5.6 การปรับค่าจ้างให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขึ้น
ตํ่า ตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด ได้รับเงินเพ่ิมเพ่ือเป็นเงินค่าจ้าง 
5.7 การจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
5.8 การปรับค่าตอบแทนสําหรับสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจาก
ช่ัวโมงละ 80 บาท เป็น ช่ัวโมงละ 100 บาท 
5.9 มอบเสื้อและของขวัญของรางวัลประจําปี 
5.10 กิจกรรมดูแลสุขภาพบุคลากรกลุ่มที่มปัีญหาจากผลการตรวจสุขภาพ 
5.11 มอบเงินสวัสดิการเย่ียมไข้เฉพาะบุคคลากร รายละ 500 บาท  
(กรณีบุคลากร admit) ปีละ 1 ครั้ง 
5.12 มอบเงินสวัสดิการและอ่ืนๆ รายละ 2,000 บาท (งานฌาปนกิจ) 
5.13 มอบเงินสวัสดิการของเย่ียมไข้เฉพาะบุคลากรรายละไม่เกิน 500บาท 
(กรณีบุคลากร admit ) ต่อ 1 ครั้ง 
5.14 มอบเงินค่าทําขวัญ กรณีคลอดบุตรโดยพิจารณาเป็นรายๆ วันละ 200 
บาท ไม่เกิน 1,000 บาท 
5.15 จัดต้ังกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 
5.16 การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร 
5.17 การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ 
5.18 เงินสงเคราะห์บุคลากรผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
5.19 ค่าของขวัญและของเย่ียมบุคลากรกรณีเจ็บป่วยเข้ารักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล/คลอดบุตร 
5.20 เงินสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
5.21 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา 
5.22 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิประกันสังคมแก่พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราว 
5.23 โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 
5.24 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย วิชาการสําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
ระดับชํานาญการพิเศษ 
5.25 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาจิตเวชฯ 
5.26 การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการพยาบาล 
5.27 การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง 
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ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
6. ด้านโอกาสและ
ความก้าวหนา้ทางอาชีพใน
องค์กร 

6.1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง  
กรมสุขภาพจิต 
6.2 สนับสนุนให้ข้าราชการสมัครเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง  
ของ สํานักงาน ก.พ. 
6.3 สนับสนุนให้ข้าราชการสมัครเพ่ือเข้าสู่ระบบ Talent Management 
System และระบบ Succession Planning System กรมสุขภาพจิต 
6.4 นําบุคลากร กลุ่ม Gen x-y เข้ามามีส่วนในงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาคุณภาพ โดยวิธีการ On The Job Training  เป็นการฝึกปฏิบัติงานจริง 
เพ่ือสร้างผู้นํา 
6.5 ครบเคร่ืองเร่ืองควรรู้จากทีมสนับสนุน 
6.6 สัมมนาพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการสร้างสรรค์ทีมงานและนวัตกรรมมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ (OD) 
6.7 ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 
6.8 ส่งเสริมบุคลากรสอบคัดเลือกได้ทํางานในวุฒิสูงขึ้น 
6.9 ส่งบุคลากรเข้าประชุมการทบทวนแผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training Roadmap) 
6.10 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
6.11 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น และผู้บรหิาร
ระดับกลาง 
6.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักปฏิบัติ the Recovery Star 
6.13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง
จิตเวชตามกรอบแนวคิดการคืนสู่สุขภาวะทั้งภายในและเครือข่าย 
6.14 โครงการสโมสรวิชาการ 
6.15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
สู่ความสําเร็จ 
6.16 โครงการพัฒนางานวิจัยโรงพยาบาลศรีธัญญา 
6.17 .อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาลเพ่ือ
ผู้ป่วยปลอดภัย กิจกรรมที่ ๑ : พยาบาลวิชาชีพ 
6.18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบสื่อ  
Info graphic ระดับพ้ืนฐาน 
6.19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
รับรองแขกต่างประเทศ 
6.20 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการรักษาด้วยไฟฟ้าและการฟ้ืนคืนชีพ 
6.21 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารความเสี่ยง 
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ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
7. ด้านการรักษาดุลยภาพ
ระหว่างชีวิตการทํางานและ
ชีวิตส่วนตัว 

7.1 โครงการสานสายใยร้อยดวงใจศรีกัลยาณ์ 
7.2 โครงการรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน (ด้านการออกกําลังกาย) 
7.3 กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพจิตบุคลากร (ธรรมะสัญจร,พัฒนาสติ) 
7.4 กิจกรรมวันสําคัญประจําปี 
7.5 กิจกรรมสมัมนาส่งเสริมสขุภาพจิตบุคลากรเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในยุค 
Thailand 4.0 
7.6 อบรมให้ความรู้การดูแลส่งเสริมสุขภาพแบบย่ังยืนต่อเน่ือง (อาหารเพ่ือ
สุขภาพ,ผ่านคลายสุขภาพ,ออกกําลังกายในศาสตร์ต่างๆ) 
7.7 โครงการสง่าท้าเปลี่ยนสุขภาพดีเกิดจากแรงบันดาลใจ 
7.8 กิจกรรมออกกําลังกาย 
7.9 รณรงค์อาหารปลอดภัย/อาหารสุขภาพ 
7.10 โครงการกีฬาสานสร้างสามัคคีนําสุภาวะสุขภาพดี 
7.11 กิจกรรมวันสงกรานต์/ปีใหม ่
7.12 กิจกรรมตักบาตรทุกเดือน 
7.13 กิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. - 16.30 น. 
7.14 จัดหาเครื่องออกกําลังกายให้แก่บุคลากร 
7.15 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรมและพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ 
7.16 ชาวพระศรีรวมใจ สานสายใยเพ่ือสุขภาพ 
7.17 กิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ (เต้นแอโรบิค, โยคะ) 
7.18 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ 
7.19 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา 
7.20 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
องค์กร โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจําปี 2561 
7.21 กิจกรรมงานวันสงกรานต์ 
7.22 กิจกรรมแจกหนังสือและซีดีธรรมะเน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา 
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แผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของศนูย์สขุภาพจิต 

ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
1. ด้านงานในความรับผิดชอบ 1.1 มแีผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิต 

1.2 มี Flowchart ขั้นตอน/ มีแผนการสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยงาน 
1.3 กิจกรรมทาํความสะอาด 5ส 
1.4 ทบทวนโครงสร้างสายการบังคับบัญชาในภาพรวมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ของหน่วยงาน 
1.5 กิจกรรมประชุมประจําเดือน 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2.1 แผนการบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นในการทํางาน 
2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่   กําจดัปลวก  จําหน่ายครุภัณฑ์ชํารุดและปรับ 
ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม 
2.3 ปรับปรุงผนังและพ้ืนสํานักงาน 
2.4 จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 
2.5 บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ถังดับเพลิง รถโมบาย รถสี่ประตู 
 และรถตู้เช่า 
2.6 กิจกรรมซอ้มอัคคีภัย 
2.7 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารและจิตอาสา 
2.8 ปรับปรุงสํานักงาน (จัดสถานที่ เพ่ิมแสงสว่างให้เพียงพอให้ที่ทํางาน/ปรับปรุง
สถานที่ให้เป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน) 

3. ด้านภาวะผู้นาํ ผู้อํานวยการพบบุคลากรเพ่ือซักถามปัญหาในการทํางานทุกสัปดาห์ 
4.ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 4.1 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตําแหน่งใหม่ 

4.2 กิจกรรม Morning Talk ของกลุ่มงาน/ฝ่าย 
4.3 กิจกรรมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (OD) 
4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลเพ่ือการทํางานที่เป่ียมสุข 
4.5 ทําบุญตักบาตรเน่ืองในโอกาสครบรอบวันเปิดศูนย์ที่ย้ายมาต้ังในพ้ืนที่ 
4.6 การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.7 การไหว้เพ่ือทักทายกันในองค์กร 
4.8 โครงการทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ยุค 4.0 ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไมเ่ครยีด 
4.9 กิจกรรมป่ินโต เพ่ือลดขยะพลาสติก 
4.10 กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติดีปฏิบัติดี ทั้งในการปฏิบัติงานและ 
การดํารงชีวิต 
4.11 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร  
(สรงน้ําพระพุทธรูป/รดนํ้าผู้ใหญ)่ 
4.12 การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ 
4.13 หิ้วป่ินโตเข้าวัดทุกวันพระขึ้น 15 ค่ําของเดือน 
4.14 การทํา MIO ทําสมาธิก่อนการประชุม 
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ประเด็น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5.1 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงระดับบุคคล 

5.2 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ใหแ้ก่บุคลากร เช่น การมอบของขวัญวันเกิด / 
วันแต่งงาน/ คลอดบุตร /ช่วยงานศพญาติ 
5.3 กิจกรรมรบัประทานอาหารร่วมกัน 
5.4 การตรวจสุขภาพประจําปี 
5.5 จัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย 
5.6 จัดหาเสื้อให้กับพนักงาน 
5.7 การจัดมมุเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ 
5.8 ปรับเพ่ิมรายการกองทุนสวัสดิการ:ธรรมเนียมธนาคาร 
5.9 กิจกรรมเยี่ยมบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 

6. ด้านโอกาสและความก้าวหน้า
ทางอาชพีในองค์กร 

6.1 แผนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากร (IDP) 
6.2 อบรมพัฒนาศักยภาพตามวิชาชีพ 
6.3 ส่งข้าราชการท่ีอยู่ในกลุม่ศักยภาพสูงเข้ารับการอบรม 
6.4 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพ่ือทบทวนแผนส่งเสริมความก้าวหน้า (Career Path) 
6.5 จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน 
6.5 จัดอบรมบุคลากรใหม้ีความรู้ ในการนําเสนอ Info graphic สร้างสุขในการทํางาน
ด้วยสติ และ Happy8 และการทํางานเป็นทีม 
6.7 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน ระหว่างศูนย์สุขภาพจิต 
6.8 กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆ 
6.9 จัดทําแผนเพ่ือพัฒนางานตามสายวิชาชีพ 

7. ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่าง
ชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว 

7.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะคุณธรรมจริยธรรม ความสุขผูกพันของบุคลากร 
7.2 กิจกรรมทาํเจริญสติ/พัฒนาสติก่อนเริ่มการประชุมประจําเดือน 
7.3 จัดหาอุปกรณ์ออกกําลังกายไว้ในสํานักงานเพ่ือให้บริการแก่บุคลากร 
7.4 จัดมมุออกกําลังกายในวันพุธ และทุกวันหลังเลิกงาน 
7.5 กิจกรรมออกกําลังกาย 
7.6 กิจกรรมวันสําคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ 
7.7 กิจกรรมสร้างวินัยในการออม 
7.8 กิจกรรมนันทนาการ 

 

 

 

 

 

37




