ข้อมูลผลการทบทวนเปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุงแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
หัวข้อ
การเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรของ กอ.รมน.

ข้อมูลเดิม
- ความสาคัญของความผูกพัน
- กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร กอ.รมน.

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

- การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS version 17
- ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์
(John W. Best, 1997 : 190)
- ปัจจัยส่วนบุคคล
- ปัจจัยความผูกพัน
- ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร
- ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของ เฮอร์ซเบิร์ก
(Herzberg) และคณะ
- ผลการวิเคราะห์ ปี ๒๕๖๓

กรอบแนวคิด
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูล

- ความผูกพันต่อองค์กรภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
เท่ากับ ๓.๖๔ อยู่ในระดับดี
- ด้านปัจจัยกระตุ้น ผลวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา ได้แก่
การเลื่อนตาแหน่งงานและโอกาสการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่ง และ
การพัฒนาตามความรู้ความสามารถ และให้เกิดความก้าวหน้า
ตามสายงาน

ข้อมูลปรับ/เพิ่มเติม
- คงเดิม

- คงเดิม

- คงเดิม
- คงเดิม
- ผลการวิเคราะห์ ปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะห์ไม่แตกต่าง
- ความผูกพันต่อองค์กรภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
เท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับดี
- ด้านปัจจัยกระตุ้น ผลวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา ได้แก่ โอกาส
ได้เลื่อนตาแหน่งตามความรู้ความสามารถ และการได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรในการพัฒนาความรู้ความสามารถ

หัวข้อ
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูล (ต่อ)

ข้อมูลเดิม
- ด้านปัจจัยค้าจุน ผลวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา ได้แก่ ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ และความเหมาะสมของภาระงานต่อ
จานวนบุคลากร
- ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ผลวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา
ได้แก่ ความเหมาะสมของจานวนบุคลากรเมื่อเทียบกับงาน
ที่รับผิดชอบ และการจัดที่จอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลปรับ
- ด้านปัจจัยค้าจุน ผลวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา ได้แก่ ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ และความเหมาะสมของภาระงานต่อ
จานวนบุคลากร
- ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ผลวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา
ได้แก่ ความเหมาะสมของจานวนบุคลากรเมื่อเทียบกับงาน
ที่รับผิดชอบ และการจัดที่จอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร กอ.รมน.

- ผลการจัดลาดับความสาคัญ เปลี่ยน ลาดับ ได้แก่
ด้านสวัสดิภาพ ด้านค่าตอบแทน และด้านสุขภาพ
- จัดลาดับความสาคัญ ได้แก่
- จัดลาดับความสาคัญ ได้แก่
๑. ความมั่นคงและความก้าวหน้า
๑. ความมั่นคงและความก้าวหน้า
๒. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
๒. ด้านสวัสดิภาพ
๓. ด้านสุขภาพ
๓. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
๔. ด้านสวัสดิภาพ
๔. ด้านสุขภาพ
๕. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และสิ่งอานวยความสะดวก ๕. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และสิ่งอานวยความสะดวก
๖. ความปลอดภัย
๖. ความปลอดภัย
๗. ด้านเพื่อนร่วมงานและด้านผู้บังคับบัญชา
๗. ด้านเพื่อนร่วมงานและด้านผู้บังคับบัญชา
๘. ด้านความสาเร็จของงาน
๘. ด้านความสาเร็จของงาน
- การดาเนินงานตามกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพัน การจัดลาดับ - คงเดิม
ได้แก่ ปัจจัยความมั่นคงและความก้าวหน้า ปัจจัยค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร

หัวข้อ
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.
(เฉพาะ) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

ข้อมูลเดิม
- ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
- ปัจจัยค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร
- จัดหาและบรรจุบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติ

ข้อมูลปรับ
- คงเดิม

- เดิม ผู้รับผิดชอบ จก.สบค.กอ.รมน.
- เพิ่ม ผู้รับผิดชอบ จก.สบค.กอ.รมน. และ จกพ.สบค.กอ.รมน.
- เดิม ผู้รับผิดชอบ ผงป.สบค.กอ.รมน.
- ปรับ ผู้รับผิดชอบ จกพ.สบค.กอ.รมน.
- เดิม ผู้รับผิดชอบ จก.สบค.กอ.รมน.
- ปรับ ผู้รับผิดชอบ จกพ.สบค.กอ.รมน.
- เดิม ผู้รับผิดชอบ จก.สบค.กอ.รมน.
- ปรับ ผู้รับผิดชอบ จกพ.สบค.กอ.รมน.
- เดิม ผู้รับผิดชอบ จก.สบค.กอ.รมน.
- เพิ่ม ผู้รับผิดชอบ จก.สบค.กอ.รมน. และ จกพ.สบค.กอ.รมน.

- ปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้าในวิชาชีพ ของข้าราชการพลเรือน
ประจา กอ.รมน.
- กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
เป็นธรรม และ โปร่งใส
- การสอบคัดเลือกบรรจุบุคลากร
(การบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามตาแหน่งงานตามแผน
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกาลังพลให้มีประสิทธิภาพ
(ฐานข้อมูลของบุคลากรในการครองตาแหน่ง คุณสมบัติ ของ
บุคลากรทั้งข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. และข้าราชการ
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ของแต่ละปี)
- การอานวยความสะดวกแก่ข้าราชการในการตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเกษียณ หลังการประกาศเกษียณ
- เดิม ผู้รับผิดชอบ จก.สบค.กอ.รมน.
 ความพึงพอใจของบุคลากรก่อนเกษียณในการ
- เพิ่ม ผู้รับผิดชอบ จก.สบค.กอ.รมน. และ จกพ.สบค.กอ.รมน.
ตรวจสอบประวัติรับราชการ
 ความพึงพอใจของบุคลากรก่อนเกษียณในการ
ตรวจสอบบาเหน็จบานาญ

- เดิม ผู้รับผิดชอบ สก.สบค.กอ.รมน.
- เพิ่ม ผู้รับผิดชอบ สก.สบค.กอ.รมน. และ จกพ.สบค.กอ.รมน.

หัวข้อ
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.
(เฉพาะ) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ (ต่อ)

ข้อมูลเดิม
- ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร

-

ข้อมูลปรับ
- เพิ่ม โครงการ ๑ โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ สบค.กอ.รมน.
โดยผู้รับผิดชอบ ผงป.สบค.กอ.รมน., จก.สบค.กอ.รมน.,
สก.สบค.กอ.รมน. และ จกพ.สบค.กอ.รมน.
- เพิ่ม หมายเหตุ ดังนี้
- จก.สบค.กอ.รมน. : การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการพลเรือน ตารวจและทหาร (เว้นข้าราชการพลเรือน
ประจา กอ.รมน.)
- จกพ.สบค.กอ.รมน. : การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างของ กอ.รมน.

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔–๒๕๖๕
ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์
ปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่
๑. บรรจุบุคลากรตาม
การปรับโครงสร้างและ
อัตรากาลัง ให้เหมาะสม
และพร้อมต่อปฏิบตั ิงาน
ของ กอ.รมน. และทันต่อ
สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง

๒. เสริมสร้างความมั่นคง
และความก้าวหน้าใน
อาชีพที่เหมาะสม
(Career Path)

เป้าประสงค์

๑.๑ มีบุคลากรเข้ารับ
การบรรจุตามโครงสร้าง
และอัตรากาลังของ
กอ.รมน. ที่มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจ

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม

๑.๑.๑ จัดทาแผนจัดหา
บุคลากรปีตามห้วง
ระยะเวลา

๑.๑.๒ จัดหาและบรรจุ
(สรรหาและบรรจุ) บุคลากร
ที่ได้รับการอนุมัติ
๒.๑ พัฒนาแนวทางใน
การส่งเสริมความมั่นคง
และความก้าวหน้า
(Career Path)

ค่าเป้าหมาย
๖๔

๖๕

ทบทวน

-

ร่างแผน

บรรจุตาม
แผนที่ได้รับ
การอนุมัติ

๒.๑.๑ ปรับปรุงเส้นทาง
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ของ
ข้าราชการพลเรือนประจา
กอ.รมน.

ทบทวน

๒.๑.๒ กาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะสม เป็น
ธรรม และ โปร่งใส

ทบทวน

> ร้อยละ
๘๐

ผลผลิต/ผลลัพธ์

- แผนจัดหาบุคลากรปี ๖๑-๖๔
(ฉบับปรับปรุง)
แผนอนุมัติ - แผนจัดหาบุคลากรปี ๖๕-๖๘
- มีการทบทวนแผนฯ ประจาปี
ทบทวน - แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
(แผนเตรียมบรรจุตาม อฉก.)
บรรจุตาม - บรรจุบุคลากรได้ตามแผน
แผนที่ได้รับ จัดหาบุคลากร
การอนุมัติ - บรรจุบุคลากรตรงตาม
คุณสมบัติและตาแหน่งงาน
ปรับปรุง - มีการทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑ์รองรับการก้าวขึนสู่
ตาแหน่งตามแนวทางรับราชการ
- หลักเกณฑ์รองรับการก้าวขึนสู่
ตาแหน่งตามแนวทางรับราชการ
ปรับปรุง - มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรทีผ่ ่านการ
ปรับปรุง
- มีคณะกรรมการดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกบุคลากร
> ร้อยละ - จานวนข้อร้องเรียนได้รับการ
๘๐
แก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

ผงป.สบค.ฯ

จก.สบค.ฯ

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว

ปัจจัยกระตุ้น
และ
ปัจจัยคาจุน
ด้านความมั่นคงใน
งาน

จก.สบค.ฯ
จกพ.สบค.ฯ
จกพ.สบค.ฯ

จกพ.สบค.ฯ

จก.สบค.ฯ

ปัจจัยกระตุ้น
และ
ปัจจัยคาจุน
ด้านความมั่นคงใน
งาน

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม
๒.๑.๓ การสอบแข่งขัน/
คัดเลือกบรรจุบคุ ลากร

๒.๑.๔ การสรรหาพนักงาน
ราชการ บรรจุเป็น
ข้าราชการทหาร
๒.๒ มีหลักเกณฑ์
การพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือนและบาเหน็จ
ความชอบทีเ่ หมาะสมกับ
บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน
ใน กอ.รมน.
๒.๓ มีการเตรียมบุคลากร
ให้มีคุณสมบัติพร้อม
ก้าวขึนสู่ตาแหน่งตาม
แนวทางการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรของ
กอ.รมน.

๒.๒.๑ แนวทาง
การพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือนและบาเหน็จ
ความชอบที่เหมาะสม
โปร่งใส
๒.๓.๑ พัฒนาฐานข้อมูล
กาลังพลให้มี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- แผนที่ได้รับการอนุมัตปิ ระจาปี

ผงป.สบค.ฯ

- บรรจุบุคลากรได้ตามแผน
- บรรจุบุคลากรตรงตาม
คุณสมบัติและตาแหน่งงาน
- แผนที่ได้รับการอนุมัตปิ ระจาปี
๖๑-๖๕
ตามแผนที่ - บรรจุบุคลากรได้ตามแผน
ได้รับการ - บรรจุบุคลากรตรงตาม
อนุมัติ
คุณสมบัติและตาแหน่งงาน
ทบทวน - มีคณะกรรมการดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือนและบาเหน็จ
ความชอบ
> ร้อยละ - จานวนข้อร้องเรียนได้รับการ
๘๐
แก้ไข
ปฏิบัติการ - มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มี
ได้
คุณสมบัตสิ อดคล้องกับรูปแบบ
ร้อยละ ๘๐ เฉพาะของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
และ กอ.รมน. ภาค
สืบค้นได้ - มีฐานข้อมูลของบุคลากรใน
> ร้อยละ การครองตาแหน่ง คุณสมบัติ
๗๐
ของบุคลากรทังข้าราชการ
พลเรือนประจา กอ.รมน. และ
ข้าราชการที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน
กอ.รมน. ของแต่ละปี

จกพ.สบค.ฯ

๖๔
มีแผน

๖๕
ทบทวน

ตามแผนที่
ได้รับการ
อนุมัติ
มีแผน

ตามแผนที่
ได้รับการ
อนุมัติ
ทบทวน

ตามแผนที่
ได้รับการ
อนุมัติ
ทบทวน

> ร้อยละ
๘๐
มี

มี

จก.สบค.ฯ

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว
ปัจจัยกระตุ้น
และ
ปัจจัยคาจุน
ด้านความมั่นคงใน
งาน

จก.สบค.ฯ
สก.สบค.ฯ

จก.สบค.ฯ

จก.สบค.ฯ
จกพ.สบค.ฯ

ปัจจัยกระตุ้น และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม
๒.๓.๒ การเสนอข้าราชการ
ช่วยราชการ สังกัด กห.
และตารวจ ที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วน ถึงหน่วยต้นสังกัด
เพื่อเข้ารับการพิจารณาการ
เลื่อนยศตามแนวทางรับ
ราชการ

๒.๓.๓ การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากร

ค่าเป้าหมาย
๖๔
ครบถ้วน

๖๕
ครบถ้วน

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- จานวนข้าราชการช่วยราชการ
สังกัด กห. และตารวจ ที่มา
ปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. และมี
คุณสมบัติครบถ้วน ได้รับการ
เสนอ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ปรับย้าย ดาเนินการพิจารณา
การเลื่อนยศตามแนวทางรับ
ราชการ ตามห้วงเวลากาหนด

จก.สบค.ฯ

> ร้อยละ
> ร้อยละ - จานวนข้อร้องเรียนได้รับ
๘๐
๘๐
การแก้ไข
> ร้อยละ
> ร้อยละ - บุคลากร กอ.รมน. ได้รับ
๘๐
๘๐
การพัฒนาทักษะ ความรู้
ของ
ของ
ความสามารถตามแผนพัฒนา
งบประมาณ งบประมาณ บุคลากร
ประจาปี
ประจาปี - บุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรกาหนด
ตามกาหนด ตามกาหนด - มีบุคลากรที่ผ่านการพิจารณา
ของ
ของ
คัดเลือกจากคณะกรรมการ
หลักสูตร
หลักสูตร คัดเลือกฯ ได้รับจัดส่งอบรมตาม
หลักสูตรกาหนด
ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

- ผลการศึกษาของบุคลากรที่
เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร
กาหนด

จก.สบค.ฯ
ผงป.สบค.ฯ

ผงป.สบค.ฯ

ผงป.สบค.ฯ

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว
ปัจจัยกระตุ้น และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม
๒.๓.๔ ปรับปรุง Job
Description

๒.๓.๕ จัดทา
Competency

ค่าเป้าหมาย
๖๔
-

๖๕
ปรับปรุง

-

ทบทวน

-

-

-

-

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- มี Job Description ตรงตาม
ตาแหน่งงาน และ สอดคล้องกับ
โครงสร้าง กอ.รมน. สาหรับ
ข้าราชการช่วยราชการ

ผงป.สบค.ฯ

- มี Job Description ตรงตาม
ตาแหน่งงาน และ สอดคล้องกับ
โครงสร้าง กอ.รมน. สาหรับ
ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.
รมน. (ปรับ ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ปี ๖๗)
- เริ่ม ปี ๖๗
(ข้าราชการช่วยราชการ)

จกพ.สบค.ฯ

- เริ่ม ปี ๖๗
(ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.)

จกพ.สบค.ฯ

ผงป.สบค.ฯ

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม

ปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการ
๓. บุคลากรได้รับสิทธิ
และสวัสดิการที่เหมาะสม
สอดรับงบประมาณที่
ได้รับของ กอ.รมน. และ
ให้บุคลากรดารงชีวิตได้
อย่างปกติ

๓.๑ บุคลากรได้รับสิทธิ
สวัสดิการเพิ่มเติมต่าง
จากการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยต้นสังกัด (ปกติ)
ที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

๓.๑.๑ กระบวนการใน
การอานวยความสะดวกใน
การเบิกจ่ายสิทธิและ
สวัสดิการต่าง ๆ รวดเร็ว
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามห้วง
เวลา

๓.๑.๒ การจัดทาองค์ความรู้
สิทธิและสวัสดิการที่ได้รับ
เพิ่มเติมจากหน่วยต้นสังกัด
(ปกติ) ผ่านการประชาสัมพันธ์
ทาง website สบค.กอ.รมน.
๓.๒ จัดระเบียบสินค้า
สวัสดิการภายใน
กอ.รมน. ให้มีคณ
ุ ภาพ
และราคาประหยัด

๓.๒.๑ การจัดสวัสดิการ
ภายใน กอ.รมน.

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การอานวยความสะดวกใน
การเบิกจ่ายสิทธิและสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ของ กอ.รมน.
(ด้านการรับรองเวลาราชการ
เป็นทวีคูณ)
- จานวนข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไข
- จัดทาองค์ความรู้เรื่องสิทธิและ
สวัสดิการที่ได้รับจาก กอ.รมน.
- บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใน
กอ.รมน. เข้าถึงองค์ความรู้เรื่อง
สิทธิ และสวัสดิการที่ได้รับจาก
กอ.รมน.

สก.สบค.ฯ

มี

- มีระเบียบการจัดสวัสดิการ
ภายใน กอ.รมน.(ส่วนกลาง)
- มีคณะกรรมการตามระเบียบ
การจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน.
(ส่วนกลาง)

สก.สบค.ฯ

> ร้อยละ
๘๐

- ความพึงพอใจของร้านจาหน่าย
สินค้า ภายใน กอ.รมน.(ส่วนกลาง)

สก.สบค.ฯ

๖๔

๖๕

> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐
มี

> ร้อยละ
๘๐
ทบทวน

จานวน
การเข้าถึง

จานวน
การเข้าถึง

มี

> ร้อยละ
๘๐

สก.สบค.ฯ
สก.สบค.ฯ
สก.สบค.ฯ

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว

ปัจจัยคาจุน
ด้านสวัสดิการและ
ปัจจัยสภาพ
แวดล้อม

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม
๓.๒.๒ การให้บริการ
สวัสดิการภายใน กอ.รมน.
(ส่วนกลาง) มีคุณภาพ และ
ราคาเหมาะสม

๓.๓ บุคลากรมีเอกสาร ๓.๓.๑ การอานวยความ
พร้อมสาหรับก่อนเกษียณ สะดวกแก่ข้าราชการใน
การตรวจสอบเอกสารก่อน
เกษียณ หลังการประกาศ
เกษียณ

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

- ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อ
การให้บริการสวัสดิการภายใน
กอ.รมน.(ส่วนกลาง)

สก.สบค.ฯ

- ความพึงพอใจของบุคลากร
ก่อนเกษียณในการตรวจสอบ
ประวัตริ ับราชการ
- ความพึงพอใจของบุคลากร
ก่อนเกษียณในการตรวจสอบ
บาเหน็จบานาญ

จก.สบค.ฯ
จกพ.สบค.ฯ

> ร้อยละ
๘๐

- ความพึงพอใจของบุคลากร
ก่อนเกษียณในการรับรองเวลา
ราชการเป็นทวีคณ
ู ล่วงหน้า

จก.สบค.ฯ
สก.สบค.ฯ

มี

- จัดพิธแี ละการมอบของที่ระลึก
แก่บุคลากรเกษียณอายุประจาปี

สก.สบค.ฯ

๖๔
> ร้อยละ
๘๐

๖๕
> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐

จกพ.สบค.ฯ
สก.สบค.ฯ

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว

ปัจจัยคาจุน
ด้านสวัสดิการและ
ปัจจัยสภาพ
แวดล้อม

๖๔

๖๕

๔.๑ บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริต
โปร่งใส มีจริยธรรม โดย
ยึดหลักและปฏิบัตติ าม
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายหลักของ
กอ.รมน.

๔.๑.๑ ระบบการร้องเรียน
ร้องทุกข์ด้านบุคลากร

> ร้อยละ
๘๐

> ร้อยละ
๘๐

๔.๒ บุคลากรได้รับขวัญ
และกาลังใจจากการ
ปฏิบัติงาน

๔.๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากร กอ.รมน.

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ์
ปัจจัยด้าน
นโยบาย และ
การบริหารงาน
๔. ผู้บริหาร กอ.รมน.
ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่
เหมาะสมเพื่อให้ผลสาเร็จ
ของงานบรรลุตาม
พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/ แผนงาน/
กิจกรรม

เป้าประสงค์

๔.๑.๒ โครงการคุณธรรม
จริยธรรมของ กอ.รมน.

หมายเหตุ

จก.สบค.ฯ
จกพ.สบค.ฯ
(อักษรสีแดง

:
:
:

ผู้รับผิดชอบ

- จานวนข้อร้องเรียนด้าน
บุคลากรได้รับการแก้ไข

จก.สบค.ฯ

การรายงาน การรายงาน - หน่วยงาน กอ.รมน. เข้าร่วม
ประจาเดือน ประจาเดือน กิจกรรมการเป็นองค์กร
คุณธรรม
จานวนการ จานวนการ - จานวนบุคลากรเข้าร่วม
เข้าร่วมของ เข้าร่วมของ โครงการจริยธรรม กอ.รมน.
บุคลากร
บุคลากร
>๔
>๔
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรม
กิจกรรม สร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรใน
โอกาสต่าง ๆ
มี

๔.๓ เพิม่ ประสิทธิภาพใน ๔.๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทางาน และ ระบบสารสนเทศของ
ลดขันตอนการปฏิบัติงาน สบค.กอ.รมน.

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ปรับปรุง

ปัจจัยคาจุนด้าน
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

ผงป.สบค.ฯ
ผงป.สบค.ฯ
สก.สบค.ฯ

- โครงการส่งเสริมบุคลากร
ปฏิบัติงานดี

สก.สบค.ฯ

- มีคณะทางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ สบค.กอ.รมน.
- โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ สบค.กอ.รมน.

ผงป.สบค.ฯ
จก.สบค.ฯ
จกพ.สบค.ฯ
สก.สบค.ฯ

การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือน ตารวจและทหาร (เว้นข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.)
การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. พนักงานราชการ และลูกจ้างของ กอ.รมน.
ข้อมูลทบทวนและปรับเพิม่ เติม)

ความเชื่อมโยงปัจจัย
รายข้อที่จัดลาดับ
ความสาคัญแล้ว

ปัจจัยกระตุ้น และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ในการทางาน

๑๕

การวิเคราะห์รายงานการสารวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.
การวิเคราะห์ผลการสารวจ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑. ผลจากการสารวจ ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน.
๒. ผลจากการสารวจ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิภาพ
ในการทางาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน.
การวิเคราะห์ผลการสารวจ
ผลจากการสารวจ ด้านปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน.
จากการวิเคราะห์ผลจากการสารวจ ดังนี้
๑. บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน. พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติงาน
ใน กอ.รมน. ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับดี
๒. ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยค้าจุน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า
- ปัจจัยแรงจูงใจ และปัจจัยค้าจุน โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ ดี กับความผูกพันต่อ
กอ.รมน. ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมั่น ความเต็มใจ และความปรารถนา
- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับดี กับความผูกพัน
ต่อ กอ.รมน. ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมั่น ความเต็มใจ และความปรารถนา
แรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน. คงรักษามาตรฐานการปฏิบัติ ตามลาดับ ดังนี้
การวิเคราะห์จุดแข็ง : โดยรวมอยู่ในระดับดี
๑. ความภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
๒. ผลการทางานของงานที่ได้รับมอบหมายประสบผลสาเร็จ
๓. การเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
การวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา : โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง กอ.รมน. มีเส้นทางความก้าวหน้าในตาแหน่ง
การงานในระดับหนึ่ง แต่อาจพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความคงอยู่และความผูกพันต่อ กอ.รมน.
๑. โอกาสได้เลื่อนตาแหน่งตามความรู้ความสามารถ
๒. การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม
สัมมนา เป็นต้น
แรงจูงใจด้านปัจจัยคาจุนของบุคลากร กอ.รมน. คงรักษามาตรฐานการปฏิบัติ ตามลาดับ ดังนี้
การวิเคราะห์จุดแข็ง : โดยรวมอยู่ในระดับดี
๑. ด้านความสัมพัน ธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้ บังคับบัญ ชาและผู้ ใต้บังคับบัญ ชา ได้แก่ ทีมงานมี
มนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี เมื่อประสบปัญหาในการทางานมีเพื่อนร่วมงานยินดีที่จะช่วยเหลือและ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน
๒. ด้านนโยบายและการบริ ห ารงานในองค์ ก ร ได้ แ ก่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชามี ก ารชี้ แจงให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห รือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน
๓. ด้านความมั่นคงในงาน ได้แก่ ความเชื่อมั่นต่อองค์กรว่ามีความมั่นคง

๑๖

การวิ เคราะห์ จุ ด โอกาสพั ฒ นา : โดยรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ งจ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาในการปรั บ ปรุ ง
เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากรให้สูงขึ้นตามลาดับ ดังนี้
๑. ด้านสวัสดิภาพ ได้แก่ สถานที่จอดรถเหมาะสมและเพียงพอกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
๒. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ได้แก่ รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงในปัจจุบันที่ได้รับอาจยัง
ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพในปัจจุบัน
๓. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ ความเหมาะสมของภาระงานต่อจานวนบุคลากร
ผลจากการสารวจ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิภาพ
ในการทางาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน.
การวิเคราะห์จุดแข็ง กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับดี คงรักษามาตรฐานการปฏิบัติ และซึ่งอาจมีการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ปัจจัยกระตุ้น
- ความสาเร็จในการทางาน (ความภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ และ
ผลการดาเนินงานประสบความสาเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน)
- การยอมรับนับถือ (การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับเพื่อนร่วมงาน ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน)
- ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ (ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความท้าทาย ต้องเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเสมอ
และงานที่ปฏิบัติมีความท้าทาย)
- ความรับผิดชอบในงาน (งานที่ทามีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ)
๒. ปัจจัยค้าจุน
- นโยบายและการบริหารงานในองค์กร (ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน ผู้บริห ารมีความสามารถใน
การบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความสาเร็จ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (ทีมงานมีมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากเพื่อนร่วมงาน และพร้อมให้ความช่วยเหลือ)
- ความมั่นคงในงาน (กอ.รมน. มีความมั่นคง)
๓. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
- คุณลักษณะเฉพาะของงาน (งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร)
- คุณลักษณะทางสังคมของงาน (การทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ได้รับความร่วมมือจาก
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา)
- การติดต่อสื่อสาร (มีการรับข่าวสารด้านนโยบายและการทางานที่รวดเร็วทันท่วงที)
การวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา กอ.รมน. จาเป็นต้องให้ความสาคัญในการพัฒนา เพื่อยกระดับความผูกพันของ
บุคลากรให้สูงขึ้น ดังนี้
๑. ปัจจัยกระตุ้นความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ เช่น โอกาสได้เลื่ อนตาแหน่งตามความรู้ความสามารถ
และการสนั บ สนุ น จากองค์ ก รในการพั ฒ นาความรู้ความสามารถ ได้แ ก่ การศึ ก ษาต่ อ ฝึ กอบรม
สัมมนา เป็นต้น

๑๗

๒. ปัจจัยค้าจุนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เช่น ความพึงพอใจรวมถึงรายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง
ในปัจจุบันที่ได้รับอาจยังไม่เพียงพอต่อการดารงชีพในปัจจุบัน
๓. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น ความเหมาะสมของจานวนบุคลากรเมื่อเทียบกับงาน
ที่รับผิดชอบ
๔. ปัจจัยด้านสวัสดิภาพ เช่น การจัดที่จอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
๕. ปัจจัยด้านสุขภาพ เช่น สถานพยาบาลบริการมีเพียงพอกับความต้องการ
ข้อเสนอแนะความเร่งด่วนในการปรับปรุง ของบุคลากร กอ.รมน. มีดังนี้
๑. ด้านการบริหาร ดังนี้
- การปรับบทบาทในฐานะบูรณาการประสานงานสอดคล้องกับยุคสมัย
- การสร้างวัฒนธรรม การปลูกฝังค่านิยม และเสริมสร้างกิจกรรมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร
แนวทางการสร้างความร่วมมือ และสร้างวิสัยทัศน์ ให้คนมีความคิดในการสร้างนวัตกรรม
- ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรกับองค์กรอิสระ
๒. ด้านบุคลากร ดังนี้
- ความก้าวหน้าของบุคลากรตามสายงาน มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และส่งเสริมเส้นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากร
- การพิจารณาเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนระดับอย่างเหมาะสม
- ผู้ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง จาเป็นต้องพัฒนาอบรมความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพ
ของการทางาน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานใหม่
- การสรรหาบุคลากรตรงตามโครงสร้างและอัตรากาลัง และตรงความสามารถ คุณลักษณะของงาน
- บรรจุบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านสื่อสาร ด้านส่งกาลัง ด้านกฎหมาย
๓. ด้านสวัสดิภาพ ดังนี้
- พื้นที่จอดรถ สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
- สวัสดิการความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์การเพิ่มการสร้างขวัญและกาลังใจ
- การอานวยความสะดวกในการดาเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การรับรองเวลา
ราชการเป็นทวีคูณ พ.ส.ร.
- ปรับปรุงอาหารกลางวัน
๔. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ดังนี้
- การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอกับการทางาน นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ ใช้ระบบดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เชื่อมโยง
ในทุกมิติกับทุกส่วนราชการ
- ปรับปรุงสถานที่จอดรถให้เพียงพอ
- ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ กว้างขวาง
- ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วและความเสถียร
- เพิ่มกล่องรับความคิดเห็นและร้องเรียนในเรื่องความไม่เป็นธรรม

