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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

คณะทางานจัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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คานา
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรศึกษำ วิเครำะห์ภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรของประเทศ วิเครำะห์สถำนกำรณ์สินค้ำเกษตรที่สำคัญเพื่อเสนอนโยบำยใน
กำรพัฒนำกำรเกษตรต่อผู้บริหำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรจึงได้ตระหนักถึง
ควำมสำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในสังกัด โดยให้ควำมสำคัญในเรื่องของควำมผำสุกและควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรจึงได้ทำกำรศึกษำแผนสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมำณ
๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เป็นไปตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) หมวด ๕ กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้
บุคลำกรของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรมีคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดีส่งผลต่อควำมผำสุกในชีวิตปฏิบัติงำนในสำนักงำน
และเกิดควำมรักควำมผูกพันต่อองค์กร
ในกำรดำเนินกำรจัดทำแผนสร้ำงควำมสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรในองค์กรประจำปีงบประมำณ
๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทำงในพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนเสริมสร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกรสำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร จนเกิดขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน เกิดควำมผูกพันในองค์กร เกิดทัศนคติที่ดีในกำรทำงำนเพื่อ
นำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ สำเร็จตำมเป้ำหมำยองค์กรต่อไป

คณะทำงำนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
มิถนุ ำยน ๒๕๕๙
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

๓

ส่วนที่ ๒ ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

๙

ส่วนที่ ๓ แผนกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกร

๑๙

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

3

แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไปของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
พระรำชบัญญัติเศรษฐกิจกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วิเครำะห์นโยบำยกำรเกษตรและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรนโยบำย
และแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์
๒. ศึกษำและวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรผลิตทำงกำรเกษตร แหล่งกำรเพำะปลูก และกำรเลี้ยงสัตว์ ให้
สอดคล้องกับสภำพดินฟ้ำอำกำศ แหล่งน้ำ ประเภทของเกษตรกรรม รำยได้หลักของเกษตรกรและควำมต้องกำรของ
ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ เสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์
๓. ศึกษำวิเครำะห์กำรจัดระบบกำรตลำด กำรขนส่ง และกำรพัฒนำกำรตลำดสินค้ำเกษตรกรรม ให้
มีประสิทธิภำพ รวมทั้งวิเครำะห์รำคำและควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรกรรม
๔. ศึกษำและวิเครำะห์ แหล่ง ทรัพ ยำกรทำงเกษตร วิเครำะห์กำรใช้ ทรัพ ยำกร รวมทั้ง ศึกษำ
วิเครำะห์เศรษฐกิจกำรผลิต กำรจัดระบบปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภำพ
๕. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติกำรเกษตรทุกชนิด ทั้งในด้ำนผลผลิตของพืชและสัตว์ ภำวะเศรษฐกิจทำง
กำรเกษตร รำยได้ รำยจ่ำยของเกษตรกร ภำวะหนี้สินของเกษตรกร ภำวะตลำดของผลิตผลทำงกำรเกษตร และ
ข้อมูลอื่นๆ ทำงเศรษฐกิจกำรเกษตรที่จำเป็น เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์นโยบำยกำรเกษตรและแผนพัฒนำกำรเกษตร
และสหกรณ์ และจัดทำเอกสำรสถิติที่เกี่ยวกับ เศรษฐกิจกำรเกษตร เผยแพร่และโฆษณำข้อมูลสถิติกำรเกษตร
๖. วิเ ครำะห์แ ละประเมิน ผลกำรลงทุ นในโครงกำรเกษตร ตลอดจนติด ตำมและประเมิน ผล
ควำมสำเร็จและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรและแผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้ ง เสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำหรื อ อุ ป สรรคที่ ต้ อ งกระท ำเป็ น กำรเร่ ง ด่ วนต่ อ
คณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์
๗. วิเครำะห์กำรพัฒนำเศรษฐกิจในสำขำอื่นๆ รวมทั้งภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ
ที่จำเป็นในกำรวำงแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์
๘. จัดทำทะเบียนเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรในด้ำนกำรเกษตร โดยจัดประเภท ชนิด หรือกลุ่ ม
ของแต่ละสำขำ
๙. ประสำนงำนในกำรกำหนดนโยบำยกำรเกษตรและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ กับหน่วยรำชกำร
ต่ำงๆ และรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสำนงำนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
๑๐. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำ
กำรเกษตรและสหกรณ์หรือสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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วิสัยทัศน์
องค์กรชี้นำกำรพัฒนำกำรเกษตรของประเทศ
พันธกิจ
๑. เสนอแนะนโยบำย และจัดทำยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำ และมำตรกำรทำงกำรเกษตร รวมทั้ง
จัดทำท่ำทีและร่วมเจรจำกำรค้ำสินค้ำเกษตรและควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรเกษตร
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
๓. ติดตำมและประเมินผลแผนงำน/โครงกำรที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. จัดทำและบริกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร
ค่านิยมร่วม (Shared Value)
( OAE) ๒
Openness : กำรเปิดกว้ำงทำงควำมคิด
Awakening : กำรตื่นตัว ตื่นรู้
Effectiveness : กำรทำงำนที่มีประสิทธิผล
Ownership : มีควำมเป็นเจ้ำของ
Accountability : ควำมรับผิดชอบ
Ethics : จริยธรรมและคุณธรรม
ยุทธศาสตร์
๑. เสนอแนะยุ ท ธศำสตร์ แผนพั ฒ นำและมำตรกำรเกษตรให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ แ ละ
ทรัพยำกรของประเทศ
๒. เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรของประเทศ
๓. พัฒนำองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
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โครงสร้างส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑. โครงสร้างสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตามกฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๕๗ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๕๗ กำหนดให้สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรเสนอแนะ
นโยบำย มำตรกำร และวำงแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจัดทำและให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกำรเกษตร
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร ติดตำมและประเมินผล เพื่อให้
กำรเกษตรของประเทศมีควำมพร้อมสำหรับ กำรแข่งขันในตลำดโลกและเกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยให้มี
อำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยเศรษฐกิจกำรเกษตร และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) ศึ กษำและวิเ ครำะห์ภ ำวะเศรษฐกิ จ กำรเกษตร เสนอแนะนโยบำย มำตรกำร และจั ดท ำ
แผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งวิเครำะห์แผนงำน โครงกำร และงบประมำณของกระทรวง
๓) ศึกษำและวิจัยระบบเศรษฐกิจกำรผลิต กำรตลำด ระบบกำรจัดฟำร์ม กำรทำธุรกิ จเกษตร
ตลอดจนภำวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงำนภำคเกษตร
๔) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร ข้อมูลกำรเตือนภัยเศรษฐกิจ
กำรเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงระบบเครือข่ำย และระบบกำรเชื่อมโยงสำรสนเทศกำรเกษตรของกระทรวง
๕) ศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำ ควำมสำเร็จ ตลอดจนผลกระทบของ
กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำร แผนงำน โครงกำร และงบประมำณด้ำนกำรเกษตร
๖) ศึกษำ วิเครำะห์ สถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ เสนอแนะนโยบำยและท่ำทีใน
กำรเจรจำทำงด้ำนกำรค้ำและด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ ภำยใต้กรอบ ทวิภำคี พหุภำคี อนุภูมิภำค
และภูมิภำค ตลอดจนวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรลงนำมภำยใต้อนุสัญญำระหว่ำงประเทศต่อภำคกำรเกษตรของ
ไทย รวมทั้งเสนอแนะนโยบำยและจัดทำยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวกับกำรเกษตรต่ำงประเทศ
๗) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ ของสำนักงำน หรือตำมที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
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โครงสร้ างองค์ กร

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สานักงานเลขานุการกรม

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ศูนย์ปฏิบัติการ
เศรษฐกิจการเกษตร


กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร

กองเศรษฐกิจการ
เกษตรระหว่างประเทศ

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑-๙

ศูนย์ประเมินผล

สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๑
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๒

หมำยเหตุ * ศูนย์ปฏิบัติกำรเศรษฐกิจกำรเกษตร สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ ๑๐ - ๑๒ เป็นหน่วยงำนจัดตั้งภำยใน
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ความเป็นมา
สำนักงำน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบรำชกำรเพื่อให้ ส่วนรำชกำรมีกำรปรับปรุงกำรทำงำน
โดยนำเทคนิคและเครื่องมือบริหำรจัดกำรสมัยใหม่มำใช้เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของระบบกำรยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้นำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Managemant
Quality Award : PMQA) มำเป็นเครื่องมือในกำรดำเนินกำร โดยเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมวด
๕ กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล กำหนดให้ส่วนรำชกำรกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อควำมผำสุกและควำมผูกพันของ
บุคลำกรภำยในสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ตลอดจนยุทธศำสตร์กำรบริหำรกำลังคนภำครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘) ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องดำเนินกำรดึงดูดและรักษำกำลังคนคุณภำพในภำครัฐ จึงจำเป็นที่สำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร ต้องจัดทำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร เพรำะควำมผูกพันต่อองค์กรนั้น ถือได้ว่ำเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลำกรมีควำมรัก ควำมผูกพัน พร้อม
ร่วมแรงร่วมใจทำงำนให้กับองค์กร เกิดควำมจงรักภัคดีต่อองค์กรพร้อมที่จะปฏิบัติงำนให้กับองค์กรอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ

ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บุคลำกรมี ควำมผำสุกและมีคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดี
เกิดควำมรักควำมผูกพัน ต่อองค์กร มีควำมภำคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีควำมพยำยำมทุมเทในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำย จึงจัดทำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของ
บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรกำหนดแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรบริหำรกำร
เปลีย่ นแปลง
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรเพิ่มประสิทธิภำพจำกกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรบุคคล
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะของบุคลำกรสู่ควำมเป็นมำตรฐำนทำงวิชำกำร
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรเสริมสร้ำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : ปลูกฝังธรรมำภิบำล คุณธรรมและจริยธรรมให้ข้ำรำชกำร
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจและบรรยำกำศในกำรทำงำน
กาหนดยุทธศาสตร์ในการจัดทาแผนส่งเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรทำงำน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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ขั้นตอนการจัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ -๒๕๖๒

วิเครำะห์ปัจจัยควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกร ทั้ง ๖
ด้ำน คือ
๑. ด้ำนลักษณะงำน
๒. ควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำ
๓. ด้ำนเพื่อนร่วมงำน
๔. ด้ำนผู้บังคับบัญชำ
๕. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจ ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร
๖. ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก

จัดลำดับควำมสำคัญปัจจัยควำมผำสุก

แต่งตั้งคณะทำงำน ยกร่ำงแผนควำมผำสุก
ฯ

กำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อ
แปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ

ติดตำมและประเมินผล
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ส่วนที่ ๒ ผลการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรสามารถสรุปได้ดังนี้
จำกผลกำรสำรวจปัจจัยควำมผำสุกของบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ซึ่งประกอบด้วย
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนรำชกำร ทีม่ ีเพศชำย และเพศหญิง อยู่ในช่วงอำยุที่แตกต่ำงกัน คือ
จำนวน ๒๘๗ รำย ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
๒. ข้อมูลด้ำนปัจจัยควำมผำสุกของบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ระดับกำรประเมินผลแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
๑. น้อยที่สุด ค่ำคะแนน ๑
๒. น้อย
ค่ำคะแนน ๒
๓. ปำนกลำง ค่ำคะแนน ๓
๔. มำก
ค่ำคะแนน ๔
๖. มำกที่สุด
ค่ำคะแนน ๕
กำรพิจำรณำระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ
๑. ระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่ำง ๔.๒๑ – ๕.๐๐ จัดเป็นระดับ มำกทีส่ ุด
๒. ระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๔๑ – ๔.๒๐ จัดเป็นระดับ มำก
๓. ระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ จัดเป็นระดับ ปำนกลำง
๔. ระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๘๑ – ๒.๖๐ จัดเป็นระดับ น้อย
๕. ระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ จัดเป็นระดับ น้อยทีส่ ุด
๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม : ผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวน ๒๘๗ คน เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๙๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒ และเพศชำย จำนวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชำย
๙๔
๓๒.๘
หญิง
๑๙๓
๖๗.๒
รวม
๒๘๗
๑๐๐.๐
ที่มำ: สำนักงำนเลขำนุกำรกรม, ๒๕๕๘
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๒. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม : อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง ๓๐-๓๙ ปี
จำนวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔ รองลงมำได้แก่ อำยุ ๕๐ปีขึ้นไป จำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓
อำยุ ๔๐-๔๙ ปี จำนวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘ และอำยุ ๒๐–๒๙ปี จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕
ตำมลำดับ
อายุ
จานวน
ร้อยละ
ต่ำกว่ำ ๒๐ ปี
๐
๒๐-๒๙ ปี
๑๓
๔.๕
๓๐-๓๙ ปี
๑๑๓
๓๙.๔
๔๐-๔๙ ปี
๗๔
๒๕.๘
๕๐ ปี ขึ้นไป
๘๗
๓๐.๓
รวม
๒๘๗
๑๐๐.๐
ที่มำ: สำนักงำนเลขำนุกำรกรม, ๒๕๕๘

๓. สถานภาพการรับราชการของผู้ตอบแบบสอบถาม : มำกที่สุดเป็นข้ำรำชกำร จำนวน ๑๖๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒ รองลงมำเป็นพนักงำนรำชกำร มีจำนวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓ และลูกจ้ำงประจำ
จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕
สถานภาพการรับราชการ
จานวน
ร้อยละ
ข้ำรำชกำร
๑๖๗
๕๘.๒
ลูกจ้ำงประจำ
๓๖
๑๒.๕
พนักงำนรำชกำร
๘๔
๒๙.๓
รวม
๒๘๗
๑๐๐.๐
ที่มำ: สำนักงำนเลขำนุกำรกรม, ๒๕๕๘

๔. สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม: มำกที่สุดอยู่ในสังกัดส่วนกลำง จำนวน ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖
ส่วนภูมภิ ำค จำนวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔
สถานภาพการรับราชการ
จานวน
ร้อยละ
ส่วนกลำง
๑๗๗
๖๑.๖
ส่วนภูมิภำค
๑๑๐
๓๘.๔
รวม
๒๘๗
๑๐๐.๐
ที่มำ: สำนักงำนเลขำนุกำรกรม, ๒๕๕๘
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กำรประมำณกำรจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร คำนวณจำกสูตรของ ทำโร
ยำมำเน (Yamane,๑๙๗๓ )

n=

๒

๑

n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำร
N = ขนำดของประชำกร
e = ควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำงทีย่ อมรับได้
ประชำกรของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จำนวน ๙๙๘ คน (ข้อมูล เดือนสิงหำคม ๒๕๕๘ ) ยอมรับ
ให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนจำกตัวอย่ำงได้ ๕% ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำรเท่ำกับ
n=
n=

๒

๑
๙๙๘

๑ ๙๙๘ ๐ ๐๕

๒

n = ๒๘๕.๙ ประมาณ ๒๘๖ คน
หำกประมำณกำรโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปกรณีที่มีประชำกรแน่นอน ถ้ำขนำดประชำกรเป็นหลักร้อย ควร
ใช้กลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงน้อย๒๕% และถ้ำขนำดประชำกรเป็นหลักพัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงน้อย ๑๐% ซึ่งกำร
สำรวจกลุ่มตัวอย่ำงของบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรจำนวน ประชำกร ๙๙๘ คน อย่ำงน้อยต้องไม่
น้อยกว่ำ ๒๔๙ คน จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จำนวน ๒๘๗ คน จึงสำมำรถยอมรับ
ได้ในหลักเกณฑ์ตำมหลักสถิติ
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๒. ข้อมูลด้านปัจจัยความผาสุกของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จำกกำรสำรวจปัจจัยควำมผำสุกของบุคลำกรในสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร สำมำรถสรุปได้ ดังนี้
๒.๑ ปัจจัยด้านความผาสุก
รายละเอียดหัวข้อ
ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
จัดลาดับ
ด้ำนลักษณะงำน
มำก
๓.๖๔
๒
ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำ
ปำนกลำง
๓.๒๓
๕
ด้ำนเพื่อนร่วมงำน
มำก
๓.๘๒
๑
ด้ำนผู้บังคับบัญชำ
มำก
๓.๕๕
๓
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจ ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
ปำนกลำง
๓.๑๑
๖
ด้ำนสถำนทีแ่ ละสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ปำนกลำง
๓.๓๘
๔
รวม
มาก
๓.๔๖
ที่มำ: สำนักงำนเลขำนุกำรกรม, ๒๕๕๘

จำกผลกำรสำรวจดังกล่ำวจะเห็นว่ำบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร มีระดับควำมพึงพอใจต่อ
ปัจจัยควำมผำสุก โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย ๓.๔๖ เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ บุคลำกรสำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรมีควำมพึงพอใจระดับมำกและปำนกลำงโดยเรียงลำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อยคือ ด้ำนเพือ่ น
ร่วมงำน อยู่ในระดับมำก เป็นอันดับ ๑ เฉลี่ย ๓.๘๒ รองลงมำได้แก่ ด้ำนลักษณะงำน และด้ำนผู้บั งคับบัญชำ
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๖๔ , ๓. ๕๕ มี ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำ
และด้ำนกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจ ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่
๓.๓๘ , ๓.๒๓ และ ๓.๑๑ ตำมลำดับ
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ตารางผลการสารวจปัจจัยความผาสุกของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้ง ๖ ด้าน
๑.ด้ำนลักษณะงำน

หัวข้อ

๒.ด้ำนควำมมั่นคงและ
ควำมก้ำวหน้ำ

๓.ด้ำนเพื่อนร่วมงำน

๔.ด้ำนผู้บังคับบัญชำ

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ/
ควำม
คิดเห็น

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ/
ควำม
คิดเห็น

๕.ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
แรงจูงใจ ค่ำตอบแทน
และสวัสดิกำร

๖.ด้ำนสถำนที่และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก

จำนวน

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ/
ควำม
คิดเห็น

ชำย
หญิง

๙๔
๑๙๓
๒๘๗

มำก
มำก
มำก

๓.๖๘
๓.๖๒
๓.๖๕
(๒)

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

๓.๒๘
๓.๒๑
๓.๒๔
(๕)

มำก
มำก
มำก

๓.๘๒
๓.๘๒
๓.๘๒
(๑)

มำก
มำก
มำก

๓.๖๖
๓.๕๐
๓.๕๘
(๓)

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

๓.๒๑
๓.๐๖
๓.๑๓
(๖)

มำก
ปำนกลำง
ปำนกลำง

๓.๔๑
๓.๓๖
๓.๓๘
(๔)

๒๐-๒๙ ปี
๓๐-๓๙ ปี
๔๐-๔๙ ปี
๕๐ ปี ขึ้นไป

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

๓.๕๑
๓.๖๓
๓.๕๖
๓.๗๕
๓.๖๑
(๒)

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

๓.๒๙
๓.๓๑
๓.๑๐
๓.๒๒
๓.๒๓
(๕)

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

๓.๔๖
๓.๙๑
๓.๗๒
๓.๘๕
๓.๗๓
(๑)

ปำนกลำง

รวม

๑๓
๑๑๓
๗๔
๘๗
๒๘๗

๒.๘๙
๓.๖๘
๓.๓๕
๓.๕๘
๓.๓๗
(๓)

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

๒.๙๒
๓.๑๐
๓.๐๘
๓.๑๙
๓.๐๗
(๖)

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

๓.๓๕
๓.๓๔
๓.๓๘
๓.๔๐
๓.๓๐
(๔)

สถานภาพการรับราชการ
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
รวม

๑๖๗
๓๖
๘๔
๒๘๗

มำก
มำก
มำก
มำก

๓.๖๒
๓.๖๔
๓.๖๘
๓.๖๔
(๒)

ปำนกลำง
มำก
ปำนกลำง
มำก

๓.๒๓
๓.๙๕
๓.๓๔
๓.๕๐
(๔)

มำก
มำก
มำก
มำก

๓.๗๙
๓.๖๙
๓.๙๓
๓.๘๐
(๑)

มำก
มำก
มำก
มำก

๓.๔๙
๓.๕๑
๓.๖๘
๓.๕๖
(๓)

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

๓.๑๕
๓.๑๐
๓.๐๔
๓.๐๙
(๖)

ปำนกลำง
ปำนกลำง
มำก
ปำนกลำง

๓.๓๖
๓.๓๔
๓.๔๖
๓.๓๘
(๕)

สังกัด
ส่วนกลำง
ส่วนภูมิภำค
รวม

๑๗๗
๑๑๐
๒๘๗

มำก
มำก
มำก

๓.๕๑
๓.๘๕
๓.๖๘
(๒)
๓.๖๔
(๒)
๓.๔๕

๓.๑๗
๓.๓๒
๓.๒๔
(๕)
๓.๓๐
(๕)

มำก
มำก
มำก

๓.๗๕
๓.๙๓
๓.๘๔
(๑)
๓.๗๙
(๑)

มำก
มำก
มำก

๓.๔๙
๓.๖๕
๓.๕๗
(๓)
๓.๕๒
(๓)

ระดับควำม
พึงพอใจ/
ควำม
คิดเห็น

ระดับควำม
พึงพอใจ/
ควำม
คิดเห็น

ระดับควำม
พึงพอใจ
ควำม
คิดเห็น

เพศ

รวม
อายุ

รวม

มาก
โดยภาพรวม

มาก

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปานกลาง

มาก

มำก
ปำนกลำง
มำก
ปำนกลำง

มาก

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปานกลาง

๒.๙๙
๓.๓๒
๓.๑๕
(๖)
๓.๑๑
(๖)

ปำนกลำง
มำก
มำก
ปานกลาง

๓.๒๒
๓.๖๒
๓.๔๒
(๔)
๓.๓๘
(๔)

จำกตำรำงข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่มีภูมิหลัง แตกต่ำงกันคือ
เพศ อำยุ และสถำนภำพกำรรับรำชกำร มีควำมพึงพอใจในเรื่องปัจจัยควำมผำสุก โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย ๓.๔๕ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
๑.บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่เป็นเพศชำยและเพศหญิง มีควำมพึงพอใจในปัจจัยควำม
ผำสุก อยู่ในระดับมำก ได้แก่ ปัจจัยด้ำนเพื่อนร่วมงำน ปัจจัยลักษณะงำน และปัจจัยด้ำนเพื่อนร่วมงำนมีค่ำเฉลี่ย
๓.๘๒, ๓.๖๕ และ ๓.๕๘ ปัจจัยควำมผำสุกที่อยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ปัจจัยด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำม
สะดวก ปัจ จัยด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำ วหน้ำ และปัจ จัยด้ำนด้ำนเสริมสร้ำงแรงจูง ใจ ค่ำตอบแทนและ
สวัสดิกำร มีค่ำเฉลี่ย ๓.๓๘, ๓.๒๔ และ ๓.๑๓ ตำมลำดับ
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๒.บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่มีช่วงอำยุที่ แตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจในปัจจัยควำมผำสุก
อยู่ในระดับมำก ได้แก่ ปัจจัยด้ำนลักษณะงำน ปัจจัย ด้ำนกำรเพื่อนร่วมงำน มีค่ำเฉลี่ย ๓.๗๓และ ๓.๖๑ และ
ปัจจัยควำมผำสุกที่บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ปัจจัยด้ำน
ผู้บังคับบัญชำ ปัจจัยด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ปัจจัยด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำ และปัจจัย
ด้ำนด้ำนเสริมสร้ำงแรงจูงใจค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร มีค่ำเฉลี่ย ๓.๓๗ ๓.๓๐, ๓.๒๓, และ ๓.๐๗ ตำมลำดับ
๓.บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ มีสถำนภำพกำรรับรำชกำรมี ควำมพึงพอใจในปัจจัยควำม
ผำสุกอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ปัจจัย ด้ำนกำรเพื่อนร่วมงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนผู้บังคับบัญชำ และด้ำนควำม
มั่นคงและควำมก้ำวหน้ำ มีค่ำเฉลี่ย ๓.๘๐, ๓.๖๔ , ๓.๕๖ และ ๓.๕๐ ตำมลำดับ และปัจจัยควำมผำสุกที่
บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ปัจจัยด้ำนสถำนที่และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก และปัจจัยด้ำนด้ำนเสริมสร้ำงแรงจูงใจค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ค่ำเฉลี่ย คือ ๓.๓๘ และ
๓.๐๙ ตำมลำดับ
๔.บุคลำกรส ำนักงำนเศรษฐกิจ กำรเกษตรที่อยู่ ในสังกัดส่วนกลำงกับส่วนภูมิภ ำคต่ำ งมีควำมพึ ง พอ
ใจควำมผำสุกอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ปัจจัยด้ำนกำรเพื่อนร่วมงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนผู้บังคับบัญชำ และด้ำน
สถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย ๓.๘๔, ๓.๖๘ , ๓.๕๗ และ ๓.๕๒ ตำมลำดับ และปัจจัยควำม
ผำสุกที่บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ปัจจัยด้ำนควำมมั่นคง
และควำมก้ำวหน้ำ ปัจจัยด้ำนด้ำนเสริมสร้ำงแรงจูงใจค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ค่ำเฉลี่ย คือ ๓.๒๔ และ ๓.๑๕
ตำมลำดับ
ผลการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยความผาสุกของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ความผาสุกของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ด้ำนลักษณะงำน
ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนเพื่อนร่วมงำน
ด้ำนผู้บังคับบัญชำ
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจ ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
รวม
ที่มำ: สำนักงำนเลขำนุกำรกรม,๒๕๕๘

จานวน
๘๐

ร้อยละ
๒๗.๙

๙๓

๓๒.๔

๒๗

๙.๔

๔๖

๑๖.๐

๓๓

๑๑.๕

๘

๒.๘

๒๘๗

๑๐๐.๐

การจัดลาดับความสาคัญ
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ผลการสารวจระดับความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รายละเอียดหัวข้อ

ระดับความพึง
พอใจ

ค่าเฉลี่ย

จัดลาดับ

มำก
มำกที่สุด
มำก
มาก

๔.๐๕
๔.๒๒
๓.๗๙
๔.๐๒

๒
๑
๓

ด้ำนควำมพยำยำมทุ่มเทปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ด้ำนควำมภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์องค์กร
ด้ำนกำรดำรงสมำชิกภำพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
รวม
ที่มำ: สำนักงำนเลขำนุกำรกรม, ๒๕๕๘

จำกผลกำรสำรวจดังกล่ำวจะเห็นว่ำบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร มีระดับควำมผูกพัน
โดยภำพรวมอยู่ ใ นระดั บมำก มี ค่ ำ เฉลี่ ย ๔.๐๒ เมื่ อ พิ จ ำรณำรำยด้ ำ นพบว่ ำ บุ ค ลำกรส ำนั ก งำนเศรษฐกิ จ
กำรเกษตรมีระดับควำมผูกพันอยู่ในระดับมำกที่สุดและมำกโดยเรียงลำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อยคือ ด้ำนควำม
ภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์องค์กร ด้ำนควำมพยำยำมทุ่มเทปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวั ตถุประสงค์ขององค์กร
ด้ำนกำรดำรงสมำชิกภำพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๒๒ , ๔.๐๕ และ ๓.๗๙ ตำมลำดับ
ตารางผลการสารวจความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้ง ๓ ด้าน
หัวข้อ

จำนวน

๑.ด้ำนควำมพยำยำมทุ่มเทปฏิบัติงำนเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น

๒.ด้ำนควำมภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์
องค์กร
ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น

๓.ด้ำนกำรดำรงสมำชิกภำพและเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร
ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น

เพศ
ชำย
หญิง

๙๔
๑๙๓
๒๘๗

มำก
มำก
มำก

๔.๐๓
๔.๐๖
๔.๐๔
(๒)

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

๔.๒๒
๔.๒๓
๔.๒๒
(๑)

มำก
มำก
มำก

๓.๘๐
๓.๗๙
๓.๗๙
(๓)

๒๐-๒๙ ปี
๓๐-๓๙ ปี
๔๐-๔๙ ปี
๕๐ ปี ขึ้นไป

๑๓
๑๑๓
๗๔
๘๗
๒๘๗

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

๓.๗๘
๔.๐๖
๓.๙๕
๔.๑๗
๓.๙๙
(๑)

มำก
ปำนกลำง
มำก
มำกที่สุด
มำก

๓.๘๕
๓.๑๗
๔.๑๐
๔.๓๖
๓.๘๗
(๒)

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

๓.๔๖
๓.๙๑
๓.๗๒
๓.๘๕
๓.๗๓
(๓)

สถานภาพการรับราชการ
ข้ำรำชกำร
๑๖๗
ลูกจ้ำงประจำ
๓๖
พนักงำนรำชกำร
๘๔
รวม
๒๘๗

มำก
มำก
มำก
มำก

๔.๐๓
๔.๐๑
๔.๑๐
๔.๐๔
(๑)

มำก
มำก
มำก
มำก

๓.๒๓
๓.๙๕
๓.๓๔
๓.๕๐
(๓)

มำก
มำก
มำก
มำก

๓.๗๔
๓.๗๘
๓.๙๑
๓.๘๑
(๒)

มำก
มำกที่สุด
มำก

๓.๙๔
๔.๒๓
๔.๐๘
(๒)
๔.๐๔
(๒)
๓.๙๙

มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด

๔.๐๘
๔.๔๕
๔.๒๖
(๑)
๔.๑๔
(๑)

รวม
อายุ

รวม

สังกัด
ส่วนกลำง
ส่วนภูมิภำค

รวม

๑๗๗
๑๑๐
๒๘๗

มาก
โดยภาพรวม

มาก

มาก

มำก
มำก
มำก
มาก

๓.๕๘
๔.๑๓
๓.๗๔
(๓)
๓.๗๖
(๓)
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จำกตำรำงข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่มีภูมิหลังแตกต่ำงกันคือ
เพศ อำยุ สถำนภำพกำรรับรำชกำร และสังกัด มีระดับควำมผูกพันโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลีย่
๓.๙๙ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
๑.บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่เป็นเพศชำยและเพศหญิงมีควำมพึงพอใจในระดับควำม
ผูกพัน อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๒ คือ ด้ำนควำมภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์องค์กร สำหรับระดับ
ควำมผูกผันที่บุคลำกรสำนักงำเศรษฐกิจกำรเกษตรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก คือ ด้ำนควำมพยำยำมทุ่มเท
ปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และด้ำนกำรดำรงสมำชิกภำพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ค่ำเฉลี่ย ๔.๐๔ และ ๓.๗๙ ตำมลำดับ
๒.บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่มีช่วงอำยุที่แตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจในระดับควำมผูกพัน
อยู่ในระดับมำก ได้แก่ ด้ำนควำมพยำยำมทุ่มเทปฏิ บัติง ำนเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้ำนควำม
ภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์องค์กร ด้ำนกำรดำรงสมำชิกภำพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปัจจัย มีค่ำเฉลี่ย
๓.๙๙, ๓.๘๗และ ๓.๗๓ ตำมลำดับ
๓. บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่มีสถำนภำพกำรรับรำชกำรมีควำมพึงพอใจในควำมผูกพันอยู่
ในระดับมำก ได้แก่ ด้ำนควำมพยำยำมทุ่มเทปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้ำนกำรดำรง
สมำชิกภำพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้ำนควำมภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์องค์กร มีค่ำเฉลี่ย ๔.๐๔,
๓.๘๑ และ ๓.๕๐ ตำมลำดับ
๔.บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่อยู่ในสังกัดส่วนกลำงกับส่วนภู มิภำคต่ำงมีควำมพึงพอใน
ระดับควำมผูกพันอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ ด้ำนควำมภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์องค์กร ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๖ ด้ำน
ควำมพยำยำมทุ่มเทปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้ำนกำรดำรงสมำชิกภำพและเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร บุคลำกรส ำนักงำนเศรษฐกิจ กำรเกษตรมีควำมพึง พอใจในระดับควำมผูกพั นอยู่ ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ย ๔.๐๘, ๓.๗๔ ตำมลำดับ
ข้อเสนอแนะ
จำกกำรศึกษำข้อมูล พบว่ำ บุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรมีควำมพึงพอใจต่อปัจจัยที่ มีผลต่อ
ควำมผำสุกโดยรวมอยู่ในระดับมำก แต่เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อควำมผำสุกเป็นรำยด้ำน
ทั้ง ๖ ด้ำน จะพบว่ำมีหลำยปัจจัยที่บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง และเป็นปัจจัยที่บุคลำกรเห็นว่ำมี
ควำมสำคัญต่อกำรมีควำมผูกพันต่อสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กำรกำหนดกิจกรรม/โครงกำร เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมผำสุกและควำมผูกพันจึงต้องคำนึงทั้งกำรรักษำและเพิ่มควำมพึงพอใจในปัจจัยด้ำนต่ำงๆ ที่ทำให้บุคลำกรมี
ควำมผูกพัน รักและทุ่มเททำงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดังนั้น คณะทำงำนจัดทำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันได้นำผลกำรศึกษำที่ได้มำกำหนด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ในแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร ทั้ง นี้ไ ด้ เชื่อ มโยงประเด็นยุ ทธศำสตร์ข องกำรบริหำรทรั พ ยำกรบุ คคลของส ำนักงำนเศรษฐกิ จ
กำรเกษตรซึ่งมีทั้งหมด ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ๑. กำรกำหนดแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อเตรียม
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ควำมพร้อมกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ๒. กำรเพิ่มประสิทธิภำพจำกกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรบุคคล๓. กำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะของบุคคลสู่ควำมเป็นมำตรฐำนทำงวิชำกำร ๔. กำรเสริมสร้ำง
ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล ๕. ปลูกฝังธรรมำภิบำลคุณธรรมและจริยธรรมให้ข้ำรำชกำร
และ ๖. กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจและบรรยำกำศในกำรทำงำน ซึ่งกำรจัดทำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำม
ผูกพันของบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ด้วยเมื่อพิจำรณำปัจจัยที่มีควำมสำคัญในลำดั บแรกส่วนใหญ่
อยู่ในปัจจัยเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำ ด้ำนลักษณะงำน ปัจจัยที่มี
ควำมสำคัญในลำดับถัดมำคือกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรทำงำน ได้แก่ ด้ำนเพื่อนร่วมงำน และด้ำน
สถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ออกเป็น ๓ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัตงิ ำน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรทำงำน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ทดี่ ีขององค์กร
โดยกำรกำหนดกลยุทธ์ เป้ำประสงค์ แผนงำน/โครงกำรให้ควำมสำคัญกับปัจจัยควำมผำสุกและควำมผูกพันที่มี
ควำมสำคัญและควำมจำเป็นในลำดับต้นๆ รวมทั้งปัจจัยย่อยของแต่ละปัจจัยที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด เพื่อให้
กำรสร้ำ งควำมผำสุกและควำมผูกพั นให้กับบุคลำกรในส ำนักงำนเศรษฐกิจ กำรเกษตรดำเนิ นกำรได้อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องควำมจำเป็น คณะทำงำนจึงกำหนดแนวทำงดำเนินกำรเพื่อควำมผำสุกและควำม
ผูกพันให้กับบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จึงได้นำยุทธศำสตร์ดังกล่ำวมำจัดทำแผนเสริมสร้ำงควำม
ผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่สอดคล้องกับปัจจัยในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
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การเชื่อมโยงแผนความผาสุกและความผูกพันกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์การ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
พร้ อมการ
บริหารการ

เปลีย่ นแปลง

๑.การกาหนด
แผนกลยุทธ์
การบริ หาร
ทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
เตรี ยมความ
พร้ อมการ
บริ หารการ
เปลีย่ นแปลง

๒.กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
จำกกำรนำ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
เพื่อกำร
บริหำรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์สร้าง
ความผาสุกและ
ความผูกพัน

เป้ำประสงค์ : บุคลำกรเป็นคนดี
คนเก่ง มีควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีขวัญและกำลังใจ
ที่ดี เสียสละทุมเทปฏิบัติงำน
เพื่อให้ บรรลุตำมเป้ำหมำยของ
หน่วยงำน
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : สร้ำงแรงจูงใจให้
บุคลำกรเป็นคนดี คนเก่ง และมี
สมรรถนะสูง
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : พัฒนำบุคลำกร
ให้มีควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับ
ภำรกิจ
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ : เสริมสร้ำงกำร
บริหำรให้มีควำมโปร่งใสเป็นธรรม

๓.กำร
พัฒนำ
ศักยภำพ
และ
สมรรถนะ
ของบุคลำกร
สู่ควำมเป็น
มำตรฐำน
ทำงวิชำกำร

๔.การ
เสริ มสร้ าง
ระบบ
บริ หาร
ทรัพยากร
บุคคลตาม
หลักธรรม
มาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การ
เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการทางาน
เป้ำประสงค์ : มีสภำพแวดล้อม
บรรยำกำศ และเครื่องมือที่
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี
ปฏิบัติงำน อย่ำงมีควำมสุขมีขวัญ
กำลังใจที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : ปรับปรุง สภำพ
แวดล้อมให้เหมำะสมในกำรทำงำน
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : เสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกร สศก.
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ : จัดสวัสดิกำร
เพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่กฎหมำย
กำหนด

๕.ปลูกฝั ง
ธรรมภิบาล
คุณธรรมและ
จริ ยธรรมให้
ข้ าราชการ

๖.กำร
เสริมสร้ำง
แรงจูงใจและ
บรรยำกำศใน
กำรทำงำน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
เป้ำประสงค์ : องค์กรมีภำพ
ลักษณ์ที่ดีบุคลำกรมีควำม
ภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กร
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : สร้ำงกำรรับรู้
และเชิดชูองค์กร
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เป้ำประสงค์ : บุคลำกรเป็นคนดี คนเก่ง มีควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีขวัญและกำลังใจทีด่ ี เสียสละทุมเทปฏิบตั ิงำนเพื่อให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : สร้ำงแรงจูงใจให้ บุคลำกรเป็นคนดี คนเก่ง และมีสมรรถนะสูง
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจ
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ : เสริมสร้ำงกำรบริหำรให้มีควำมโปร่งใสเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
เป้ำประสงค์ : มีสภำพแวดล้อมบรรยำกำศ และเครื่องมือที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัตงิ ำน บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีปฏิบัติงำน อย่ำงมีควำมสุขมีขวัญกำลังใจที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : ปรับปรุง สภำพแวดล้อมให้เหมำะสมในกำรทำงำน
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร สศก.
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ : จัดสวัสดิกำรเพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
เป้ำประสงค์ : องค์กรมีภำพลักษณ์ทดี่ ีบุคลำกรมีควำมภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : สร้ำงกำรรับรู้และเชิดชูองค์กร
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
๑.เสริมสร้ำง
แรงจูงใจใน
กำร
ปฏิบัติงำน

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

- บุคลำกรเป็นคนดี
คนเก่ง มีควำมรู้
ทักษะ สมรรถนะ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีขวัญและกำลังใจที่ดี
เสียสละทุมเท
ปฏิบัติงำนเพื่อให้
บรรลุตำมเป้ำหมำย
ของหน่วยงำน

๑.๑สร้ำง
แรงจูงใจให้
บุคลำกรเป็นคน
ดี คนเก่ง และมี
สมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๑. จำนวนกิจกรรม โครงกำรเสริมสร้ำงคนดี ศรีสศก.โดยจัดกิจกรรม
ที่ดำเนินกำร
เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำให้บุคลำกรเป็นคนดี
เสริมสร้ำงแรงจูงใจ มีคณ
ุ ธรรม เช่น
ให้เป็นคนดี
- กำรเผยแพร่ควำมรูเ้ กี่ยวกับคุณธรรม
(จำนวนกิจกรรม/ปี) จริยธรรม
- กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรปฏิบัติ
ตำมหลักศำสนำของตนเอง
- กำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมร่วม
ของสศก.
- กำรคัดเลือกข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและ
พนักงำนรำชกำรดีเด่น
- กำรจัดเวทีวิชำกำรเพื่อเปิดโอกำสให้
บุคลำกรได้นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
- เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นกับมำตรฐำนควำม
โปร่งใส/กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำร

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
๒

๒

๒

๒

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

-สำนัก/ศูนย์/กอง/สศท.
และหน่วยงำนขึ้นตรง

ดำเนินกำรอย่ำงน้อย
๒ กิจกรรม
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (ต่อ)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒.จำนวนช่องทำงใน
กำรประชำสัมพันธ์
เรื่องเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path)
ให้บุคลำกร สศก.ได้
รับรู้และรับทรำบ

โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรเป็นคนดี เก่ง
และมีสมรรถนะสูง เช่น
- ประชำสัมพันธ์เรื่องเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) ให้บุคลำกร สศก.ได้รับรู้
และรับทรำบ

๓.จำนวนช่องทำงใน
กำรรับรู้และรับทรำบ
ข้อเสนอแนวทำงกำร
สับเปลี่ยนหมุนเวียน
งำน

- ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร สศก.ได้รับรู้และ
รับทรำบกำรกำหนดแนวทำงกำรสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงำนอย่ำงเป็นระบบ

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-สำนักงำน
เลขำนุกำรกรม

ดำเนินกำรอย่ำงน้อย
๒ ช่องทำง

-สำนักงำน
เลขำนุกำรกรม

ดำเนินกำรอย่ำงน้อย
๒ ช่องทำง
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (ต่อ)
ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์
๑.๒ พัฒนำ
บุคลำกรให้มี
ควำมรู้ ทักษะ
สมรรถนะ ที่
เหมำะสมและ
สอดคล้องกับ
ภำรกิจ

ตัวชี้วัด
๑.ร้อยละของ*
บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำตำม
แผนพัฒนำ
รำยบุคคล

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรเพิม่ พูนควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำน เช่น
- บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำ
รำยบุคคล

๒.จำนวนองค์
- กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ควำมรู้ที่สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน
๓.ร้อยละของ
- กำรจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เช่น กำร
บุคลำกร(ข้ำรำชกำร ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ กำรสอนงำน
และพนักงำน
รำชกำร)เข้ำร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

ผู้รับผิดชอบ

๖๐ ๖๕ ๗๐

๗๕ -สำนัก/ศูนย์/กอง/
สศท.และหน่วยงำน
ขึ้นตรง

๓

๓

๓

๓

๙๕ ๙๕ ๙๕

คณะทำงำนจัดกำร
ควำมรู้ สศก.

๙๕ สำนัก/ศูนย์/กอง/
สศท.และหน่วยงำน
ขึ้นตรง

หมำยเหตุ

*บุคลำกรในปี๒๕๕๙
หมำยถึงข้ำรำชกำร
และในปีงบประมำณ
๒๕๖๐-๒๕๖๒
หมำยถึง
ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำร
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (ต่อ)
ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑.๓ เสริมสร้ำง
กำรบริหำรให้มี
ควำมโปร่งใสเป็น
ธรรม

๑.จำนวนช่อง
ทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน
(จำนวนช่องทำง/ปี)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
- กำรสร้ำงช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล
ประกอบด้วย ๒ ช่องทำง คือ
๑.กล่องรับเรื่องรำวร้องเรียน
๒.ศูนย์รับฟังข้อคิดเห็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร

๒. ร้อยละของ
จำนวนวันที่มีกำร
บริหำรจัดกำร

- ระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนด้ำนบริหำรงำน
บุคคล แบ่งเป็น ๒ ระดับ
ระดับที่ ๑ ระดับง่ำย เป็นเรื่องที่สำมำรถแก้ไข
ภำยในหน่วยงำนได้ภำยใน ๓ วัน
ระดับที่ ๒ ระดับยำก เป็นเรื่องที่ไม่สำมำรถแก้ไข
ภำยในหน่วยงำนได้ ต้องใช้เวลำอย่ำงน้อย ๑๕
วัน เพื่อหำวิธีการแก้ไขปัญหำและแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนรับทรำบถึงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
๒
๒
๒
๒

ผู้รับผิดชอบ

-สำนัก/ศูนย์/กอง/
สศท.
-สำนักงำน
เลขำนุกำรกรม
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ -สำนักงำน
เลขำนุกำรกรม

หมำยเหตุ
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (ต่อ)
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
๒.เสริมสร้ำง
บรรยำกำศที่
เอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำน

เป้ำประสงค์
-มีสภำพแวดล้อม
บรรยำกำศและ
เครื่องมือที่เหมำะสม
กับกำรปฏิบัติงำน
บุคลำกรมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีปฏิบัติงำน
อย่ำงมีควำมสุข มี
ขวัญและกำลังใจที่ดี

กลยุทธ์
๒.๑ปรับปรุง
สภำพแวดล้อม
ให้เหมำะสมใน
กำรทำงำน

ตัวชี้วัด
๑.จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
จัดกิจกรรม/แผนงำน/โครงกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เช่น
- กิจกรรม ๕ ส
- กำรสำรวจและปรับปรุงอำคำรสถำนที่เพื่อ
ควำมปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำน
- กำรสำรวจและจัดหำวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน
ให้เพียงพอ
- กำรซักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
- กิจกรรมBig cleaning Day
- มำตรกำรกำจัดปลวก แมลง และยุง
- กำรเผยแพร่ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรป้องกัน
อัคคีภัย/ภัยพิบัติในช่องทำงสื่อสำร สศก.

๕๙
๒

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
๖๐ ๖๑
๒
๒

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

๖๒
๒ สำนัก/ศูนย์/กอง/ -ดำเนินกำร
สศท.และหน่วยงำน อย่ำงน้อย ๒ กิจกรรม
ขึ้นตรง

-สำนักงำน
เลขำนุกำรกรม
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (ต่อ)
ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์
๒.๒ เสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์
ภำยในองค์กร

ตัวชี้วัด
๑.จำนวน
กิจกรรมที่
เสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์
ภำยในองค์กร

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
จัดกิจกรรม/แผนงำน/โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กร เช่น
- ให้หัวหน้ำ ส่วน/ฝ่ำย พูดคุยกับบุคลำกรใน
สังกัดอย่ำงไม่เป็นทำงกำรในตอนเช้ำ อย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ ๑ วัน
- กำรจัดกิจกรรมเพื่อสำนสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้บริหำรกับบุคลำกรหรือบุคลำกรด้วยกัน
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู,้ กำรจัดกิจกรรมให้ผู้บริหำรได้พบและรับ
ฟังข้อคิดเห็นจำกบุคลำกรทั้งอย่ำงเป็นทำงกำร
และไม่เป็นทำงกำร, เขียนกำร์ด อวยพรวันเกิดถึง
บุคลำกร สศก.
- กิจกรรมสำนสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรในองค์กร
เช่น จัดแข่งขันกีฬำเชื่อมสำมัคคี
- กำรประชำสัมพันธ์ ค่ำนิยมร่วม (OAE)๒
- กำรเยี่ยมบุคลำกร สศก.
- กำรทำบุญตักบำตรเนื่องในวันสำคัญ
- กำรสืบสำนประเพณี กำรรดน้ำขอพรผู้บริหำร/
ผู้สูงอำยุ

๕๙
๒

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
๖๐ ๖๑
๒
๒

ผู้รับผิดชอบ
๖๒
๒ สำนัก/ศูนย์/กอง/
สศท.และหน่วยงำน
ขึ้นตรง

หมำยเหตุ
-ดำเนินกำร
อย่ำงน้อย ๒ กิจกรรม
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (ต่อ)
ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๒.๓ ส่งเสริม
๑. จำนวน
คุณภำพชีวิตของ กิจกรรมทีส่ ่งเสริม
บุคลำกร สศก. คุณภำพชีวติ ของ
บุคลำกร สศก.

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรสงเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร สศก.
เช่น
- กิจกรรมกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ เช่น
เต้นแอร์โรบิคภำยในสำนักงำน
- โครงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
- เผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิต เช่น กำรดูแลสุขภำพ กำรออก
กำลังกำย กำรออมเงิน กำรวำงแผนทำงกำรเงิน
และกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เพื่อสร้ำงรำยได้เสริม

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
๕๙ ๖๐ ๖๑
๒
๒
๒

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

๖๒
๒ สำนัก/ศูนย์/กอง/ - ดำเนินกำร
สศท.และหน่วยงำน อย่ำงน้อย ๒ กิจกรรม
ขึ้นตรง

- คณะทำงำน เสนอโครงกำร
ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรใน สศก.
มีรำยได้เพิ่ม โดยจัดหำสถำนที่
ให้บุคลำกร สศก. ขำยสินค้ำ
ให้กับคนในสศก.เอง
ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร
พิเศษ เพื่อเป็นรำยได้เสริม
อำทิเช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์,
ดูดวง ,ซัก อบ รีด, ล้ำงรถ,
ติดตั้ง/ซ่อมแอร์ ฯลฯ
โดยมอบให้ฝำ่ ยเลขำฯสำรวจ
ควำมต้องกำรสิ้นปี ๒๕๕๙
และนำเสนอผลสำรวจต่อ
คณะทำงำนฯ ในปีงบประมำณ
๒๕๖๐ ต่อไป
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (ต่อ)
ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์
๒.๔ จัดสวัสดิกำร
เพิ่มเติม
นอกเหนือจำกที่
กฎหมำยกำหนด

ตัวชี้วัด
๑.จำนวน
สวัสดิกำร
เพิ่มเติม
นอกเหนือจำกที่
กฎหมำยกำหนด

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
จัดสวัสดิกำรเพิ่มเติมนอกเหนือจำก
สวัสดิกำรที่กฎหมำยกำหนด เช่น
- กำรสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์/สถำนที่
ออกกำลังกำย
- ร้ำนค้ำสวัสดิกำร
- ห้องพยำบำลประจำ สศก./ สศท.จัดให้มีตู้
ยำสำมัญประจำบ้ำน
- โครงกำรจัดสถำนรับเลี้ยงเด็ก ในช่วงปิด
เทอม
- โครงกำรสำรวจและจัดสรรที่จอดรถให้กับ
บุคลำกร สศก.

๕๙
๒

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
๖๐
๖๑
๒
๒

ผู้รับผิดชอบ
๖๒
๒

หมำยเหตุ

สำนัก/ศูนย์/กอง/ - ดำเนินกำร
สศท.และ
อย่ำงน้อย ๒ กิจกรรม
หน่วยงำนขึ้นตรง
- คณะทำงำนได้เสนอ
โครงกำรกำรจัดตั้งกองทุน
เพื่อกำรศึกษำของบุตร
ธิดำ ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร สศก.
โดยมอบให้ฝ่ำยเลขำ
สำรวจควำมต้องกำร
สิ้นปี ๒๕๕๙ และนำเสนอ
ผลสำรวจต่อคณะทำงำนฯ
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐
ต่อไป
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (ต่อ)
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
๓. สร้ำง
ภำพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร

เป้ำประสงค์
- องค์กรมี
ภำพลักษณ์ทดี่ ี
บุคลำกรมีควำม
ภำคภูมิใจและ
จงรักภักดีต่อ
องค์กร

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

๓.๑ สร้ำงกำรรับรู้ ๑. จำนวนเรื่องใน -กำรเผยแพร่ผลงำนของสำนักงำนผ่ำนสื่อ
และเชิดชูองค์กร กำรแถลงข่ำว/กำร ต่ำงๆ
เผยแพร่ข้อมูล/
บทควำม/
กิจกรรม/ภำรกิจ
ของ สศก. ผ่ำนสื่อ
ต่ำงๆ

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
๒
๒
๒ ๒ -สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

หมำยเหตุ
- ดำเนินกำร
อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง

๒. จำนวนช่องทำง -กำรสื่อสำรนโยบำยทิศทำงในกำรดำเนินงำน
ในกำรสื่อสำร
ขององค์กร เช่น ระบบเสียงตำมสำย บอร์ด
ดำเนินงำนของ
ประชำสัมพันธ์ เอกสำรภำยในของ สศก.
องค์กร

๒

๒

๒

๒

-สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

- ดำเนินกำร
อย่ำงน้อย ๒ ช่องทำง

- กิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ เนือ่ งในวัน
สำคัญต่ำงๆ เช่น กำรบริจำคโลหิต กำร
บริจำคสิ่งของ กำรปลูกต้นไม้ กำรทำควำม
สะอำดสถำนที่สำธำรณะ เช่น วัด โรงเรียน
ฯลฯ

๑

๑

๑

๑

-สำนัก/ศูนย์/กอง/สศท.
และหน่วยงำนขึ้นตรง

- ดำเนินกำร
อย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม

๓. จำนวน
กิจกรรมสำธำรณะ
ประโยชน์ที่
ดำเนินกำร
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แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินการตามแผนสร้างเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
หน่วยนับ
เป้าหมาย
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
จานวน
ร้อยละ
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