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รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความผูกพันต่อองค์กรของส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 
 ได้น ำผลกำรส ำรวจควำมผูกพันต่อองค์กรมำวิเครำะห์เพ่ือดูปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร     
จำกแบบส ำรวจทั้ง 2 ชุด ได้แก่ 
1. ผลการส ารวจความผูกพันต่อองค์กร ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ รอบที่ 1 ปี 2563 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลโดยใช้แบบส ำรวจออนไลน์ของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ พบว่ำ 
จ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 101 คน จำก 119 คน คิดเป็นร้อยละ  84.87    
แบ่งเป็น เพศ            
 - ชำย 16 คน  - หญิง 83 คน     
      
อำยุผู้ตอบแบบสอบถำม แบ่งเป็น          
 - Generation Y (24 - 37 ปี)  31 คน      
 - Generation  X (38 - 53 ปี)  32 คน      
 - Generation BB (54 - 60 ปี)  38 คน     
  
อำยุรำชกำรของผู้ตอบแบบสอบถำม         
 - ไม่ถึง 1 ปี  7 คน  - 1 ถึง 5 ป ี  22 คน  
 - 6 ถึง 10 ป ี  10 คน  - 11 ถึง 15 ป ี  6 คน  
 - มำกกว่ำ 15 ปี  56 คน       
   
ประเภทบุคลำกรของผู้ตอบแบบสอบถำม         
 - ข้ำรำชกำร  43 คน  - พนักงำนรำชกำร 17 คน  
 - ลูกจ้ำงประจ ำ  36 คน  - พนักงำนกระทรวง 5 คน 
  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กร เป็นดังนี้ 

ปัจจัย ผลคะแนน ล าดับ(คะแนนสูงสุด-ต่ าสุด) 
ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร 74.83 5 
ปัจจัยเกี่ยวกับงำนที่ท ำ 79.37 2 
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร 77.48 4 
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชำโดยตรง 73.81 6 
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหำรระดับสูง 79.52 1 
ปัจจัยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของตนเองและสภำพแวดล้อม 79.36 3 
ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน 67.99 7 
ควำมผูกพันองค์กร 80.79  
คะแนนภำพรวม 76.05 ระดับดี 
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2. ผลการส ารวจความผูกพันต่อองค์กรจากแบบส ารวจเพิ่มเติมของส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

หัวข้อ จ ำนวน (คน) / ร้อยละ 

4 3 2 1 
1.ท่านพึงพอใจกับงานของท่านในระดับใด 39 

(41.05) 
45 

(47.37) 
8 

(8.42) 
3 

(3.16) 

2.ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ของท่านกับบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
เปรียบเสมือนพ่ีน้องในครอบครัวระดับใด 

32 
(33.68) 

48 
(50.53) 

14 
(14.74) 

1 
(1.05) 

3.ท่านได้รับการส่งเสริมหรือรับการอบรมพัฒนาทักษะในการท างานให้ท่าน
ก้าวหน้าขึ้นมากน้อยเพียงใด 

19 
(20.00) 

46 
(48.42) 

23 
(24.21) 

7 
(7.37) 

4.ท่านชอบงานปัจจุบันของท่านในระดับใด 39 
(41.05) 

45 
(47.37) 

6 
(6.32) 

5 
(5.26) 

5.ท่านมีความเครียดจากการท างานในระดับใด 13 
(13.68) 

26 
(27.37) 

34 
(35.79) 

22 
(23.16) 

6.ท่านคิดว่าท่านเป็นคนส าคัญของหน่วยงานในระดับใด 9 
(9.47) 

56 
(58.95) 

24 
(25.26) 

6 
(6.32) 

7.ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านเป็นที่ที่น่าท างาน 28 
(29.47) 

45 
(47.37) 

17 
(17.89) 

5 
(5.26) 

8.ท่านจะแนะน าเพ่ือนของท่านเข้ามาท างานที่นี่ 19 
(20.00) 

41 
(43.16) 

22 
(23.16) 

13 
(13.68) 

9.ท่านมีความสุขในที่ท างานระดับใด 23 
(24.21) 

56 
(58.95) 

11 
(11.58) 

5 
(5.26) 

 



3 
 
สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากผู้ตอบแบบส ารวจทั้ง 2 ชุด 

1.อยำกให้มีสวัสดิกำร ตรวจสุขภำพประจ ำปีฟรีให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลและ
สิทธิประกันสังคม 

2.อยำกให้พัฒนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้ำนบุคลำกรและงำนธุรกำร รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น 
เครื่องปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์  

3.ควรส่งบุคลำกรไปอบรมด้ำนอื่นบ้ำงนอกจำกด้ำนวิชำกำร      
4.กำรพิจำรณำกำรโอน/ย้ำยควรพิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นจริง ในบำงกรณีอยำกให้พิจำรณำให้เป็น

พิเศษ  เช่น หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ต่ำงจังหวัดและเป็นจังหวัดที่ไกลให้สำมำรถโอน/ย้ำยได้     
5.อยำกให้ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญทุกงำนเท่ำเทียมกัน และเป็นผู้น ำขับเคลื่อนงำนไปสู่เป้ำหมำย

ร่วมกัน  
6.มีควำมรู้สึกว่ำไม่ได้รับควำมยุติธรรมในทุกเรื่อง รวมถึงกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ เล่นพวกพ้อง 
7.กำรท ำงำนตำมภำรกิจยังไม่เกิดควำมสำมัคคีกัน ยังเป็นต่ำงคนต่ำงท ำ    
8.ผู้บริหำรควรมีควำมเป็นผู้น ำ กล้ำคิด กล้ำท ำและตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง และ

ด ำเนินกำรเชิงรุกให้ทันกับสถำนกำรณ์และภำรกิจขององค์กร   
 

จำกแบบส ำรวจทั้ง 2 ชุด สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ เห็นได้ว่ำ  
Level ข้อมูล บุคลำกรส ำนักส่งเสริมสุขภำพมีควำมผูกพันองค์กรภำพรวมอยู่ในระดับดีค่อนไปทำงดี

มำก ประกอบกับเมื่อแยกเป็นรำยด้ำน จะเห็นได้ชัดว่ำทุกปัจจัยมีผลส่งให้ควำมผูกพันองค์กรมีระดับน้อยลง 
โดยเฉพำะเรื่องผลตอบแทน คะแนนต่ ำสุดอย่ำงเห็นได้ชัด (ระดับปำนกลำง) รองลงมำคือ ปัจจัยเกี่ ยวกับ
ผู้บังคับบัญชำโดยตรง (ระดับดี) ส ำหรับปัจจัยเกี่ยวกับงำนที่ท ำ ผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำน และ
สถำนกำรณ์ของตนเองและสภำพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่บุคลำกรมีควำมพึงพอใจมำก (อยู่ในระดับดีค่อนไปทำง   
ดีมำก)  

นั่นคือ บุคลำกรยังรู้สึกว่ำ ผลตอบแทนมีควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมผูกพันในองค์กรเป็นอันดับ 1 
รองลงมำ คือ ผู้บังคับบัญชำโดยตรง มีส่วนท ำให้ควำมผูกพันในองค์กรมีระดับลดลง แต่บุคลำกรยังมีควำมชอบ
ในงำนที่ตนปฏิบัติเพรำะคิดว่ำเหมำะสมระดับดีแล้ว สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนอยู่ในระดับดีแล้ว รวมถึง
ผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนมีควำมเหมำะสม แต่ทั้งนี้  ทั้ง 3 ปัจจัยยังอยู่ในระดับดีเท่ำนั้น  

Trend ข้อมูล แนวโน้มควำมผูกพันในองค์กร รอบที่ 1/63 ของส ำนักส่งเสริมสุขภำพ เมื่อเทียบกับ
รอบท่ี 1/62 และรอบที่ 2/62 เป็นดังนี้ 

 
ปัจจัย รอบท่ี 1/62 รอบท่ี 2/62 รอบท่ี 1/63 

ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร 77.83 76.96 74.83 
ปัจจัยเกี่ยวกับงำนที่ท ำ 79.87 79.78 79.37 
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร 78.91 78.76 77.48 
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชำโดยตรง 73.26 70.77 73.81 
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหำรระดับสูง 83.59 79.42 79.52 
ปัจจัยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของตนเองและ
สภำพแวดล้อม 

80.58 78.70 79.36 

ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน 70.01 65.58 67.99 
ค่ำควำมผูกพันองค์กร 80.56 78.39 76.05 
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หมำยเหตุ :      ปัจจัยที่มีผลบั่นทอนควำมผูกพันในองค์กรมำกท่ีสุด 
       ปัจจัยที่มีผลบั่นทอนควำมผูกพันในองค์กรมำก ล ำดับที่ 2 
       ปัจจัยที่มีผลบั่นทอนควำมผูกพันในองค์กรมำก ล ำดับที่ 3 

 

 
  

Compare ข้อมูล ค่ำควำมผูกพันในองค์กรของส ำนักส่งเสริมสุขภำพ ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 76.05
เมื่อเทียบกับค่ำเป้ำหมำยควำมผูกพันในองค์กร ร้อยละ 80 พบว่ำ คะแนนควำมผูกพันในองค์กรของส ำนักอยู่
ในระดับด ียังคงต้องส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรมีควำมผูกพันในองค์กรมำกข้ึนกว่ำเดิมในทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือคงระดับควำมผูกพันในองค์กรให้คงที่หรือเพ่ิมขึ้นกว่ำเดิม 

สังเกตได้ว่ำ จำกกำรส ำรวจควำมผูกพันในองค์กรทั้ง 3 รอบ ค่ำคะแนนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และ
ล ำดับปัจจัยที่มีผลบั่นทอนควำมผูกพันยังคงเป็นเรื่องเดียวกันทั้ง 3 รอบ และ 3 ระดับ 

Benchmark กับหน่วยงานอ่ืน 
 เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำว เป็นข้อมูลควำมลับของแต่ละหน่วยงำน จึงไม่สำมำรถน ำข้อมูลของ

หน่วยงำนอื่น มำ benchmark กับส ำนักส่งเสริมสุขภำพได้ 
 
จำกข้อมูลดังกล่ำวสำมำรถน ำมำวิเครำะห์เชิงคุณภำพ ได้ดังนี ้
วิเคราะห์โดยใช้ PIRAB 
Partnership  
ส ำนักส่งเสริมสุขภำพมีเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงควำมผูกพันองค์กรกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ใน

กรมอนำมัยหลำยหน่วยงำน เช่น ส ำนักโครงกำรขับเคลื่อนกรมอนำมัย 4.0 (สขรส.) กองกำรเจ้ำหน้ำที่ เป็น
ต้น ซึ่งท ำให้กำรด ำเนินงำนมีควำมคล่องตัวมำกขึ้น ได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำน และได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน แต่ยังคงเป็นเครือข่ำยเฉพำะกิจแค่บำงช่วงเวลำเท่ำนั้น และบำงข้อมูลเป็นข้อมูลเฉพำะซึ่ง
ต้องใช้กำรประสำนงำนภำยใน และควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจึงจะได้ข้อมูลเหล่ำนั้น 

Invest 
ผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนมีนโยบำยส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรักและผูกพันในองค์กรให้มำก

ยิ่งขึ้นในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดกิจกรรมปีใหม่ งำนเลี้ยงสังสรรค์วันสงกรำนต์ งำนรดน้ ำด ำหัวขอพรผู้บริหำร
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ในวันสงกรำนต์ งำนท ำบุญตักบำตร ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ให้กับบุคลำกร        
ในหน่วยงำนให้มีควำมรัก สำมัคคีกันมำกข้ึน แต่ยังไม่หนักแน่นพอที่จะเกิดควำมยั่งยืนได้ 

Regulate 
ส ำนักส่งเสริมสุขภำพมีคณะกรรมกำรที่มีบทบำทหน้ำที่ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและสำยงำนอำชีพ      

ซึ่งท ำหน้ำที่ดูแล และเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคลำกรทุกระดับ  
Advocate 
หน่วยงำนส่งเสริมและเปิดโอกำสให้บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมสุขภำพมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น 

และร่วมด ำเนินงำนในหลำยๆ ขั้นตอน ตั้งแต่เข้ำร่วมเป็นคณะท ำงำนขับเคลื่อนองค์กรสร้ำงสุข ส ำนักส่งเสริม
สุขภำพเพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมำภิบำล ร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส ำนักส่งเสริมสุขภำพจัดขึ้น เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ยังพบว่ำบุคลำกรยังคงต้องกำรให้จัด
สวัสดิกำรและกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมควำมรัก และควำมผูกพันในองค์กรให้มำกยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมกำรออก
ก ำลังกำย สวัสดิกำรที่ส ำคัญและมีคุณค่ำทำงจิตใจ ฯลฯ 

Building Capacity 
ส ำนักส่งเสริมสุขภำพเป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เนื่องจำก

ผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนมีนโยบำยหนึ่ง คือ กำรสร้ำงให้เกิดเป็นองค์กรต้นแบบด้ำนสุขภำพ ดังนั้น       
ถือเป็นโอกำสอันดีที่บุคลำกรในหน่วยงำนจะมีโอกำสได้พัฒนำทักษะ เสริมสร้ำงควำมรู้ และได้รับกำรส่งเสริม
ให้มีสุขภำพดี แข็งแรงตำมวัย และสำมำรถบอกต่อยังบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนได้ 
 
วิเครำะห์ Demand Distribution & Determinant 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันในองค์กรที่มีค่าต่ าสุด 3 ล าดับ คือ ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน        
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง และปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงมีค่าสูงสุด  
วิเครำะห์ Supply 
 จากการส ารวจข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ได้ดังนี้ 
ต้องการให้องค์กรจัดกิจกรรมส าคัญ 2 เรื่อง ดังนี้ 
จัดกิจกรรมด้ำนออกก ำลังกำย ร้อยละ 94.74 
จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด ร้อยละ 58.95 
 ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ได้แก่ 
1.การสนับสนุนทางเทคโนโลยี 
 บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพมีความต้องการให้ส านักส่งเสริมสุขภาพพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้กับ
ตนเองเพ่ือพร้อมรับกับโลกยุคใหม่และพร้อมปฏิบัติงาน  
2.การเงิน/งบประมาณ/ทุน 

อยากให้ส านักส่งเสริมสุขภาพจัดด้านสวัสดิการเพ่ิมเติม และมีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับ
บุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการฟรี 
3.บุคลากร 

- ด้านการพัฒนาตนเอง อยากให้ส านักส่งเสริมสุขภาพจัดส่งบุคลากรไปอบรมด้านอ่ืนที่นอกเหนือจาก
งานวิชาการของตนบ้าง เช่น อบรมด้านภาษาต่างประเทศ 
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- ด้านการโอนย้ายงาน บุคลากรควรมีโอกาสได้หมุนเวียนงานไปยังกลุ่มอ่ืนบ้าง และพิจารณาตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

- ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร ควรให้ความส าคัญทุกงานด้วยความเท่าเทียม มีความยุติธรรม      
ในการพิจารณาความดีความชอบ 

- องค์กรสนับสนุนด้านการออกก าลังกาย โดยมีกิจกรรมออกก าลั งกายที่หลากหลาย สนับสนุน
อุปกรณ์ออกก าลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาของส านัก จัดสรรเวลาให้ทุกคนสามารถออกก าลังกายได้อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
วิเครำะห์ SWOT ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 
Strength (จุดแข็ง) 
1. บุคลากรมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์กร 

- องค์กรให้โอกาสกับบุคลากรทุกคนด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม 
- บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีและมีความรักสามัคคีระหว่างกัน 
- หน่วยงานส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
- มีทีมผู้บริหารองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถในการชักน าองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

- องค์กรมีกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรม OD     
งานปีใหม่ งานสงกรานต์ ฯลฯ 
Weakness (จุดอ่อน) 
1. บุคลากรมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์กร 

- มีความเหลื่อมล้ า หรือความไม่เสมอภาคในการท างาน ระหว่างข้าราชการและลูกจ้าง 
- เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพยังไม่ชัดเจน และไม่มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รายบุคคล 
- ไม่มีมาตรฐานหรือระบบในการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติงาน 
- ขาดมาตรฐานในการจัดการด้านสวัสดิการบุคลากร 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวางแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
- ขาดการท างานเป็นทีม ท าให้องค์กรขาดความสามัคคี 
- ขาดการสื่อสารระหว่างบุคลากรในทุกระดับในการปฏิบัติงานและเรื่องอ่ืนๆ ท าให้การด าเนินงาน    

ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
2. บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

บุคลากรมีการเลือกปฏิบัติในการท างานระหว่างกัน และระหว่างช่วงวัย 
3. บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

ทีมน าองค์กรให้ความส าคัญเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเท่านั้น 
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Opportunities (โอกำส) 
1. บุคลากรมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์กร 

บุคลากรควรได้รับการสนับสนุนและผลักดันให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพจากผู้บริหาร และหัวหน้า
งานระดับสูงขึ้นไป 
2. บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

ในการพิจารณาความดีความชอบควรก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการพิจารณาที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกครั้ง และควรพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ 
3. บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

- ควรจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานเดียวกัน เข้าใจง่าย สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ และสามารถระบุความสามารถเป็นรายบุคคลได้ 

- ทีมน าองค์กรควรวางแผน และให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับ รวมถึงส่งเสริม ผลักดันให้เกิด
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามความสามารถและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล  

- ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงาน ประสานงานกันในรูปแบบทีมงาน 
Threats (อุปสรรค) 
1. บุคลากรมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์กร 

หน่วยงานภายนอกไม่เชื่อม่ันต่อบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจใหม่ขององค์กร (Back bone)     
2. บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

หน่วยงานภายนอกไม่มีความรู้สึกภูมิใจต่อผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาขององค์กร 
 
วิเคราะห์ Gab จากแบบสอบถาม 

เมื่อน ำมำวิเครำะห์ช่องว่ำงของกำรด ำเนินงำนจำกแบบสอบถำมที่ส ำรวจไป พบว่ำ บุคลำกรส่วนใหญ่
ปฏิบัติหน้ำที่โดยยังได้รับกำรสนับสนุนควำมรู้ มีทักษะน้อย และมีควำมต้องกำรพัฒนำตนเองให้ก้ำวหน้ำ 
เชี่ยวชำญในงำนที่ปฏิบัติมำกยิ่งข้ึน 
 

อีกทั้ง เมื่อวิเคราะห์คะแนนความผูกพันองค์กรทั้ง 3 ครั้ง มีคะแนนลดลงเรื่อยๆ แต่ปัจจัยที่มีผลให้
ความผูกพันองค์กรลดลงยังคงเป็นปัจจัยเดิมทั้ง 3 ครั้ง นั่นคือ บุคลากรยังมีความรู้สึกว่า ปัจจัยเรื่อง
ผลตอบแทนมีความส าคัญต่อการเกิดความผูกพันในองค์กรเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือปัจจัยเรื่อง
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และปัจจัยเกี่ยวกับองค์กรเป็นล าดับที่สาม ซึ่งปัจจัย 3 ปัจจัยนี้มีความส าคัญต่อการบั่น
ทอนความผูกพันในองค์กรให้มีระดับลดลง ส าหรับ ปัจจัยเรื่องงานที่ท า ผู้คนในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน และสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับที่ด ีแต่ทั้งนี้ ทั้ง 3 ปัจจัยยังมีคะแนนอยู่เพียงแค่ระดับดี
เท่านั้น ควรส่งเสริมให้เกิดความผูกพันเพิ่มขึ้นในระดับดีมาก 
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 ส าหรับ 3 ปัจจัยที่มีผลบั่นทอนความผูกพันในองค์กรให้มีระดับลดลงนั้น เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปใน
รายละเอียด พบว่า 
1. ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน หัวข้อที่มีคะแนนต่ าสุด คือ เรื่องท่านได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อมีผล           
การปฏิบัติงานที่ด ี 
2. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวข้อที่มีคะแนนต่ าสุด คือ หัวหน้างานแนะน าและสอนงาน  
3. ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร หัวข้อที่มีคะแนนต่ าสุด คือ หน่วยงานเห็นความส าคัญในตัวท่าน  

ซึ่งจาก 3 ปัจจัยนี้ ส านักส่งเสริมสุขภาพควรส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรเพิ่มเติมในเรื่อง 1) กำรสร้ำง
ควำมสุข 8 ประกำรในที่ท ำงำน ได้แก่ สุขภาพดี สังคมดี น้ าใจงาม ผ่อนคลาย หาความรู้ ทางสงบ ปลอดหนี้ 
และครอบครัวดี ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร            
และการปฏิบัติงาน 2) ควำมรู้เรื่องกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับบุคลากร เพราะความก้าวหน้า      
ในการท างานถือเป็นปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตของบุคลากรได้ และ 3) ควำมรู้เรื่องกำรสร้ำงเสริมสุขภำพดี
ให้กับบุคลากร เพราะถือเป็นพื้นฐานการสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุขได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 
นอกจำกนี้สำมำรถน ำ 3 ปัจจัยนี้มีก ำหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและมำตรกำร ดังต่อไปนี้ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและทักษะให้กับบุคลำกรทุกคนอย่ำงเสมอภำค เพ่ือให้มีขวัญและ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน  

2. เสริมสร้ำงควำมสุขให้กับบุคลำกรโดยเน้นส่งเสริมสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่ส ำคัญต่อชีวิต 

3. เสริมสร้ำงควำมสุขให้กับบุคลำกรโดยเน้นให้เกิดควำมรักและสำมัคคีภำยในองค์กร 
 
 
 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ 1 ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและทักษะให้กับบุคลากรทุก
คนอย่างเสมอภาค เพื่อให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

มาตรการ กิจกรรมส าคัญ รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรที่ 1 สร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ ทักษะ ยกย่อง
เชิดชุเกียรติกับ
บุคลำกรทุกคนอย่ำง
เสมอภำค 

กิจกรรมที่ 1 ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรกำรอบรมให้กับ
บุคลำกรผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆ 
ของส ำนักส่งเสริมสุขภำพ (Gab 

เรื่อง บุคลำกร จำกกำร
วิเครำะห์ Supply) 

ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำร
รับสมัครศึกษำต่อ กำรอบรม
ต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงไลน์ของส ำนัก
ส่งเสริมสุขภำพ และหนังสือเวียน
ทุกครั้งที่มีข่ำวสำรใหม่ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กิจกรรมที่ 2 กำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรดีเด่นระดับส ำนัก 
(Gab ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน) 

คัดเลือกคนดีศรีอนำมัยระดับ
ส ำนัก 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กิจกรรมที่ 3 ยกย่องชมเชยผู้มี
จิตใจดี มีคุณธรรม (Gab ปัจจัย
เกี่ยวกับผลตอบแทน) 

ส ำนักขอควำมร่วมมือแต่ละกลุ่ม
งำนคัดเลือกบุคลำกรในกลุ่มงำน
ที่ชื่นชอบเป็นรำยเดือน 
วัตถุประสงค์เพ่ือยกย่อง เชิดชู

- กลุ่มสร้ำง
เสริมศักยภำพฯ 

- กลุ่มบริหำร
ยุทธศำสตร์ 
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มาตรการ กิจกรรมส าคัญ รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
เกียรติคนดี และสร้ำงควำมผูกพัน
ในองค์กร 

- เลขำ
คณะท ำงำนฯ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนำบุคลำกร 
(Gab เรื่อง กำรสนับสนุนด้ำน
เทคโนโลยี และเรื่อง บุคลำกร 
จำกกำรวิเครำะห์ Supply) 

ทุกครั้งที่มีกำรเปิดรับสมัครเข้ำรับ
กำรอบรม บุคลำกรที่สนใจสมัคร
จะได้รับกำรคัดเลือกเข้ำอบรม
ตำมเงื่อนไขของหลักสูตร 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

บุคลำกรทุกกลุ่มงำนได้รับกำร
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

บริหำร
ยุทธศำสตร์ 

 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ 2 เสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรโดยเน้นส่งเสริมสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ที่ส าคัญต่อชีวิต 

มาตรการ กิจกรรมส าคัญ รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรที ่1 
ส่งเสริมสวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์ที่
ส ำคัญต่อชีวิต 

กิจกรรมที่ 1 จัดสวัสดิกำรแก่
บุคลำกรหรือคนในครอบครัวที่
เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 
(Gab เรื่อง กำรเงิน/
งบประมำณ/ทุน จำกกำร
วิเครำะห์ Supply) 

จัดสวัสดิกำรให้ตำมวำระต่ำงๆ 
ตำมควำมเหมำะสม 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิกำรด้ำน
กำรออกก ำลังกำยในหน่วยงำน 
และมีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรออกก ำลังกำย (Gab เรื่อง 
บุคลำกร จำกกำรวิเครำะห์ 
Supply) 

-ส ำนักจัดให้มีกำรออกก ำลังกำย
ทุกวันพฤหัสบดี เวลำ 15.00 – 
16.00 น. ณ ลำนจอดรถส ำนัก 
และตำมอัธยำศัย 

-จัดโครงกำรส ำนักสร้ำงสุข 
บุคลำกรสุขภำพดี Be Smart 
and Healthy in Happy 
Bureau เพ่ือเสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีสุขภำพดี 

กลุ่มพัฒนำ
ศักยภำพฯ 

 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ 3 เสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรโดยเน้นให้เกิดความรักและ
สามัคคีภายในองค์กร 

มาตรการ กิจกรรมส าคัญ รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรที่ 1 
ส่งเสริมควำมรักและ
ควำมสำมัคคีภำยใน
องค์กร 

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมใน
วันส ำคัญต่ำงๆ  

ส ำนักจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมควำม
เหมำะสม อย่ำงน้อย 2 กิจกรรม 
เช่น 

-กิจกรรมงำนปีใหม่ 
-กิจกรรมท ำบุญเลี้ยงพระส ำนัก  
-กิจกรรมจัดอบรมพัฒนำบุคลำกร 
(OD) 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
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มาตรการ กิจกรรมส าคัญ รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2 จัดท ำช่องทำง
รับฟังควำมคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ (Gab ปัจจัย
เกี่ยวกับองค์กร) 

-บุคลำกรมีช่องทำงในกำรร่วม
แสดงควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน เช่น 
กล่องรับควำมคิดเห็น 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กิจกรรมที่ 3 จัดให้มี
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรม 

ทุกครั้งก่อนเปิดกำรประชุมส ำนัก 
บุคลำกรที่นับถือพุทธศำสนำ รวม
ใจกันสวดมนต์ทุกคน เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
ในจิตใจ น ำโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

กลุ่ม บรย. 

กิจกรรมที่ 4 จัดอวยพรวัน
เกิด (Gab ปัจจัยเกี่ยวกับ
องค์กร) 

จัดท ำกำร์ดอวยพรวันเกิดให้แก่
บุคลำกรที่มีวันคล้ำยวันเกิดในแต่
ละเดือน และอวยพรน ำโดย
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักในกำรประชุม
ส ำนักทุกเดือน 

เลขำ
คณะท ำงำนฯ 

กิจกรรมที่ 5 ประกำศ
เจตจ ำนงเพ่ือเป็นองค์กร
สร้ำงสุข  

-ประกำศเจตจ ำนงกำรเป็นองค์กร
สร้ำงสุขของส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 

-จัดประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อน
กำรเป็นองค์กรสร้ำงสุข 

-แจ้งเวียนมำตรกำร และกิจกรรม
ส ำคัญตำมข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำย 

-กำรสื่อสำรถ่ำยทอดนโยบำยผ่ำน
กำรประชุมส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 

เลขำ
คณะท ำงำนฯ 

 

หมำยเหตุ: 1. ตัวอักษรสีเหลือง คือ ข้อควำมที่เพ่ิมเติมจำกไฟล์เดือนกุมภำพันธ์ 2563 

    2. เนื่องด้วยไฟล์ผลกำรวิเครำะห์เก่ำ ที่ upload ไว้เมื่อเดือนมกรำคม และเดือนกุมภำพันธ์ เป็น
ไฟล์ข้อมูลที่ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้จัดท ำจึงได้ลบไฟล์เก่ำทั้ง 2 ไฟล์ทิ้งจำกระบบ และ upload เฉพำะไฟล์
ฉบับสมบูรณ์ ไฟล์ใหม่ล่ำสุดไฟล์นี้เพียงไฟล์เดียวเท่ำนั้น 
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แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรให้เป็นองค์กรสร้างสุข ปี 2563 

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ 1 ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและทักษะให้กับบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค เพื่อให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

มาตรการหรือกิจกรรม
ส าคัญ  

(Key Activities) 
แผนงาน/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มำตรกำรที่ 1 สร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ ทักษะ ยกย่อง
เชิดชุเกียรติกับ
บุคลำกรทุกคนอย่ำง
เสมอภำค 

กิจกรรมที่ 1 ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรกำรอบรมให้กับ
บุคลำกรผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆ 
ของส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 

บุคลำกรได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำร
รับสมัครศึกษำต่อ กำรอบรมต่ำงๆ 
ผ่ำนช่องทำงไลน์ของส ำนักส่งเสริม
สุขภำพ และหนังสือเวียน 

บุคลำกรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร
รวดเร็ว และทั่วถึงทุกครั้งที่มีข่ำวสำร
ใหม่ 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กิจกรรมที่ 2 กำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรดีเด่นระดับส ำนัก 

หน่วยงำนมีคนดีศรีอนำมัยระดับส ำนัก หน่วยงำนมีคนดีศรีอนำมัยระดับ
ส ำนัก 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กิจกรรมที่ 3 ยกย่องชมเชยผู้มี
จิตใจดี มีคุณธรรม 

บุคลำกรที่ปฏิบัติดีได้รับกำรยกย่อง 
ชมเชย  

มีบุคลำกรที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น
ประจ ำทุกเดือน 1 คน/ 1 กลุ่ม 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

- กลุ่มสร้ำงเสริม
ศักยภำพฯ 

- กลุ่มบริหำร
ยุทธศำสตร์ 
- เลขำ
คณะท ำงำนฯ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนำบุคลำกร บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักส่งเสริม
สุขภำพได้รับกำรพัฒนำควำมอำยุงำน
และควำมเหมำะสมของต ำแหน่ง 

ส ำนักฯ มีกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำ
อบรมตำมเงื่อนไขของหลักสูตร 
อย่ำงน้อย 6 คนต่อปี 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

บุคลำกรในส ำนักมีควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

บุคลำกรในส ำนักได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนเทคโนโลยี อย่ำงน้อย 30 คน 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่มบริหำร
ยุทธศำสตร์ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ 2 เสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรโดยเน้นส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญต่อชีวิต 

มาตรการหรือกิจกรรม
ส าคัญ  

(Key Activities) 
แผนงาน/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มำตรกำรที่ 1 ส่งเสริม
สวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์ที่ส ำคัญต่อ
ชีวิต 

กิจกรรมที่ 1 จัดสวัสดิกำรแก่
บุคลำกรหรือคนในครอบครัวที่
เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 

บุคลำกรได้รับกำรสนับสนุนสวัสดิกำร
จำกส ำนักส่งเสริมสุขภำพในวำระต่ำงๆ 
ตำมควำมเหมำะสม 

บุคลำกรร้อยละ 80 ได้รับกำรจัด
สวัสดิกำรตำมควำมเหมำะสมทุกครั้ง 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิกำรด้ำน
กำรออกก ำลังกำยในหน่วยงำน 
และมีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ออกก ำลังกำย 

-ส ำนักมีกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 
เพ่ือเสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีสุขภำพดี 

ส ำนักส่งเสริมสุขภำพจัดกิจกรรมกำร
ออกก ำลังกำยอย่ำงน้อย เดือนละ 2 
ครั้ง และมีคนเข้ำร่วมอย่ำงน้อยกลุ่ม
ละ 3 คน 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่มพัฒนำ
ศักยภำพฯ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ 3 เสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรโดยเน้นให้เกิดความรักและสามัคคีภายในองค์กร 

มาตรการหรือกิจกรรม
ส าคัญ  

(Key Activities) 
แผนงาน/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มำตรกำรที่ 1 ส่งเสริม
ควำมรักและควำม
สำมัคคีภำยในองค์กร 

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมในวัน
ส ำคัญต่ำงๆ  

-บุคลำกรมีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำม
ผูกพันในองค์กร  
 

ส ำนักส่งเสริมสุขภำพจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำมผูกพันองค์กรอย่ำง
น้อย 2 กิจกรรม 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำช่องทำงรับ
ฟังควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

บุคลำกรมีช่องทำงในกำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือกำร
พัฒนำหน่วยงำน 

หน่วยงำนมีช่องทำงรับฟังควำม
คิดเห็นอย่ำงน้อย 1 ช่องทำง 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
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มาตรการหรือกิจกรรม
ส าคัญ  

(Key Activities) 
แผนงาน/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 จัดให้มีกิจกรรม
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม 

บุคลำกรมีกำรปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมในจิตใจ 

บุคลำกรผู้เข้ำประชุมร้อยละ 80 ที่
นับถือพุทธศำสนำร่วมกิจกรรมสวด
มนต ์

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กลุ่มบริหำร
ยุทธศำสตร์ 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดอวยพรวันเกิด บุคลำกรส ำนักส่งเสริมสุขภำพได้รับ
กำรอวยพรวันเกิดเป็นประจ ำทุกเดือน 

มีกำรจัดอวยพรวันเกิดในกำรประชุม
ส ำนักส่งเสริมสุขภำพทุกเดือน และมี
บุคลำกรที่มีวันคล้ำยวันเกิดได้เข้ำ
ร่วมงำนอวยพร อย่ำงน้อยร้อยละ 90 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

เลขำ
คณะท ำงำนฯ 

กิจกรรมที่ 4 ประกำศเจตจ ำนง
เพ่ือกำรเป็นองค์กรสร้ำงสุข 

-ผู้บริหำรแสดงเจตจ ำนงกำรเป็น
องค์กรสร้ำงสุขของส ำนักส่งเสริม
สุขภำพ 
-จัดประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำร
เป็นองค์กรสร้ำงสุข 
-แจ้งเวียนมำตรกำร และกิจกรรม
ส ำคัญตำมข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
-กำรสื่อสำรถ่ำยทอดนโยบำยผ่ำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 
 

- แจ้งเวียนเจตจ ำนงและมำตรกำร
กำรเป็นองค์กรสร้ำงสุขของส ำนัก
ส่งเสริมสุขภำพ 
- จัดประชุมคณะท ำงำนอย่ำงน้อย 1 
ครั้ง 
- มีกำรถ่ำยทอดนโยบำยผ่ำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริมสุขภำพ อย่ำง
น้อย 1 
 
 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

เลขำ
คณะท ำงำนฯ 

 
หมำยเหตุ: 1. ตัวอักษรสีเหลือง คือ ข้อควำมที่เพ่ิมเติมจำกไฟล์เดือนกุมภำพันธ์ 2563 

    2. เนื่องด้วยไฟล์ผลกำรวิเครำะห์เก่ำ ที่ upload ไว้เมื่อเดือนมกรำคม และเดือนกุมภำพันธ์ เป็นไฟล์ข้อมูลที่ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้จัดท ำจึงได้ลบไฟล์เก่ำท้ัง 2 
ไฟล์ทิ้งจำกระบบ และ upload เฉพำะไฟล์ฉบับสมบูรณ์ ไฟล์ใหม่ล่ำสุดไฟล์นี้เพียงไฟล์เดียวเท่ำนั้น 


