
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
สารบัญ 
 
 

             หน้า 

ส่วนท่ี ๑   บทนํา                ๑ – ๔  
 
ส่วนท่ี ๒  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง             ๕ – ๑๔ 
 
ส่วนท่ี ๓  แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        ๑๕ – ๑๙ 

     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
เอกสารอ้างอิง                ๒๐ 
 



๑ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ส่วนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กําหนดให้ส่วนราชการวางแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การมีคุณธรรม และการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยได้กําหนดมาตรฐานความสําเร็จในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ หรือ                  
HR Scorecard ไว้ ๕ มิติ ได้แก่ ๑) มิติความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)                          
๒) มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  ๓) มิติประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) ๔) มิติความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) และ ๕) มิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน 
(Quality of Work Life)   

   นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส่วนราชการ โดย ตัวช้ีวัด
ท่ี ๑๐ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งกําหนดให้มีการวัดความสําเร็จ                  
ใน ๓ เร่ือง ได้แก่ 

๑) ความสอดคล้องเช่ือมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้นํา 
(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate) 

๒) ความสําเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าท่ี (Accountability) การจูงใจ 
(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม 
(Coordination and Control) และการทํางานเป็นทีม (Teamwork) 

๓) การสร้างส่ิงใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) 
และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning) 

ท้ังน้ี ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แบ่งออกเป็น ๒ ตัวช้ีวัดย่อย 
ดังน้ี 

๑) ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (นํ้าหนักร้อยละ ๑.๕) 

๒) ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
(นํ้าหนักร้อยละ ๑.๕) 

โดยในส่วนของ ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การเป็นการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการท่ีมีความสอดคล้องกับผลการประเมินความ
พึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูล                     
ท่ีเก่ียวข้องซึ่งได้จากการค้นหาสาเหตุและวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ ส่วนราชการอาจจัดทําเป็นแผนพัฒนา
องค์การ เพ่ือกําหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนด้วยก็ได้ 

 



๒ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ผลการสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  คร้ังท่ี ๑             
ผลปรากฏว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดของผลสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (gap) ในด้านการพัฒนา
บุคลากรและด้านการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีดังน้ี 

 

ปัจจัยการสาํรวจ คําถาม 
ผลการสาํรวจ 

ความเห็นด้วย ความสําคญั ส่วนต่าง 

การพัฒนาบุคลากร ข้อท่ี  ๕ ส่วนราชการของข้าพเจ้ามี
แนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
รักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทําให้อัตราการโอน/
ลาออก มีแนวโน้มลดลง 

๗.๕ ๘.๗ ๑.๒ 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง
วัฒนธรรมองค์การ 

ข้อท่ี ๒๐ สภาพแวดล้อมการทํางาน         
ในปัจจุบัน ทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่าง                    
มีความสุข 

๘.๒ ๙.๐ ๐.๘ 

ข้อท่ี ๒๔ ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการ
ให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรท่ี
ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม 

๘.๐ ๘.๘ ๐.๘ 

จากผลการสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ฯ ข้างต้น สลค. ได้ดําเนินการทบทวนข้อมูล
พ้ืนฐานองค์การในด้านการบริหารจัดการบุคคล เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน (Strength and Weakness 
Analysis) รวมท้ังการวิเคราะห์แรงเสริม – แรงต้าน (Force Field Analysis) และการวิเคราะห์ส่วนต่าง                 
(Gap Analysis) และได้นําผลการวิเคราะห์ดังกล่าวน้ีมาประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล สลค. พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ตามกระบวนการและมาตรฐานความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลฯ  โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สลค. เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สลค. พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ อันจะนําไปสู่การขับเคล่ือนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุดมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

๑. วิสัยทัศน์ บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีมาตรฐานทางวิชาการ คุณธรรม และศักยภาพอย่างมืออาชีพ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พันธกิจ  
๒.๑ พัฒนาระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒.๒ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการพัฒนาบุคลากร 
๒.๓ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร 
 



๓ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

๓. เป้าประสงค์หลัก  
๓.๑ สลค. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาลอันจะนําไปสู่การ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ สลค. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพและมาตรฐานทางวิชาการ พร้อมท้ังสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นท่ีเช่ือม่ันและยอมรับของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ราชการในพระองค์ ส่วนราชการ 
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง และประชาชน  

๓.๓ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ยุทธศาสตร์ 
๔.๑ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
๔.๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพ 
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ 
๔.๔ การเสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์  
๕.๑ วางแผนและบริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางของ สลค. 
๕.๒ สร้างระบบบริหารกําลังคนท่ีมีศักยภาพสูง 
๕.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว 
๕.๔ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
๕.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเป็นท่ีเช่ือม่ันและ

ยอมรับ 
๕.๖ ส่งเสริมกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๕.๗ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

จากผลการสํารวจฯ ซึ่งปรากฏชัดเจนว่า “เร่ืองสภาพแวดล้อมการทํางาน” มีความสําคัญ           
(ระดับ ๙) มากกว่าเร่ืองการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชย (ระดับ ๘.๘) ประกอบกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลฯ ซึ่งมีการกําหนดแผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การไว้ด้วย ดังน้ัน เพ่ือให้
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สลค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความสมดุลระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิต (Quality of  
Work Life) สํานักบริหารกลาง (สบก.) ได้นําแผนงาน/โครงการ ในยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ซึ่งมี
เป้าประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
มาดําเนินการจัดทําให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว โดยจะดําเนินการปรับปรุง



๔ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

สภาพแวดล้อมการทํางาน ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวบุคลากรใน สลค. ท่ีเอ้ืออํานวยให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วย โดยสภาพแวดล้อมอาจ
เป็นได้ท้ังสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานท่ีทํางาน แสง เสียง อุณหภูมิ 
และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ค่าตอบแทน สวัสดิการ           
และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ  

โดยจากการพิจารณาข้อมูลจากผลการสํารวจออนไลน์ ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว เพ่ือให้              
การดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การสามารถดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงานให้
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเสริมสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน เช่น การปรับสภาพภูมิทัศน์ของสถานท่ีทํางานให้สะอาดเรียบร้อย ร่มร่ืน                     
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จึงเป็นแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสมและรวดเร็วท่ีสุด ในส่วนของการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม สลค. จะได้ดําเนินการในระยะเวลาต่อไป            
เพ่ือให้การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
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ส่วนท่ี ๒ 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
     ๑. ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

    ๑.๑ คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายกว้าง หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต               
การทํางาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้าง ช่ัวโมงการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ผลประโยชน์และบริการ 
ความก้าวหน้าในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นแรงจูงใจและความพึงพอใจสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

    ๑.๒ คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายแคบ คือ ผลท่ีมีต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึง            
การปรับปรุงในองค์การและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสําหรับ
การส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในเร่ือง         
ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการทํางานด้วย 

    จากความหมายข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตการทํางานเป็นคําท่ีครอบคลุมทุกด้าน                  
ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตในการทํางานของแต่ละคนและสภาพแวดล้อมในการทํางานภายในองค์การ แต่มีเป้าหมาย
สําคัญอยู่ท่ีการลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในงานท่ีทําซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญ                              
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานท่ีทํางาน 

     ๒. ลักษณะสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

      Richard E. Walton ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับลักษณะสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน (Criteria  
for Quality of Working life) ดังน้ี 

      ๒.๑ ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง                      
การท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้              
ตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และต้องเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอ่ืน ๆ ด้วย 

      ๒.๒ สิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) หมายถึง 
ส่ิงแวดล้อมท้ังทางกายภาพและทางด้านจิตใจ น่ันคือ สภาพการทํางานต้องไม่มีลักษณะของการเส่ียงอันตราย
จนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย ไม่ส่งผลกระทบหรือผลร้ายต่อสุขภาพอนามัย 

      ๒.๓ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี (Development 
of Human Capacities) งานท่ีปฏิบัติอยู่น้ันจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนาทักษะ ความรู้          
อย่างแท้จริง รวมถึงการมีโอกาสได้ทํางานท่ีตนยอมรับว่าสําคัญและมีคุณค่า 

      ๒.๔ ลักษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Growth and 
Security) นอกจากงานจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และ             
มีความม่ันคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับท้ังของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว 

      ๒.๕ ลักษณะงานมีส่วนในการส่งเสริมการบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social 
Integration) โดยงานน้ันช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน รวมถึงโอกาสท่ี            
เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าท่ีต้ังอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม 
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      ๒.๖ ลักษณะงานอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) 
หมายถึง  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองค์การจะส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคล มีความเป็นธรรม                   
ในการพิจารณา ให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ังโอกาสท่ีแต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย                  
มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาคและมีการปกครองด้วยกฎหมาย 

      ๒.๗ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานโดยส่วนรวม (The Total Life Space) เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการทํางานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์การอย่างสมดุล กล่าวคือ ต้องไม่ให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยการกําหนดช่ัวโมงการทํางานท่ีเหมาะสม          
เพ่ือหลีกเล่ียงการท่ีต้องครํ่าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 

      ๒.๘ ลักษณะงานมีส่วนเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (Social Relevance)                  
นับเป็นเร่ืองท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึกและยอมรับว่าองค์การท่ีตนเองปฏิบัติอยู่น้ันรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ท้ังในด้านนโยบาย การรักษาสภาพแวดล้อม ฯลฯ 

     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เ พ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตอบสนองต่อบริบทของสภาพแวดล้อม                      
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการ และเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง ข้าราชการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพียงพอท่ีจะตอบสนองต่อ                   
การเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดหลักการ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ดังน้ี 
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      ๓.๑ หลักการ 
          ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการต้องทําให้เกิดความสุขในการทํางาน และสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร การเพ่ิม             
ผลิตภาพ และขีดสมรรถนะของส่วนราชการ 
          ๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพ่ือสร้าง
เสริมให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการปฏิบัติราชการ และให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐและ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
          ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 
       ๓.๒ วัตถุประสงค์ 
          ๑) เพ่ือให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบั ติงานอย่างมีความสุข มี คุณธรรม จริยธรรม                        
มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน รวมท้ังมีความสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตัวกับชีวิตการทํางาน มีขวัญกําลังใจท่ีดี มีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
           ๒) เพ่ือให้ส่วนราชการมีกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง มีความพร้อมท่ีจะขับเคล่ือนภารกิจของ                  
ส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) เพ่ือให้ส่วนราชการมีระบบ กลไก และวิธีดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 
          ๔) เพ่ือให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ท่ีดี ส่งผลให้สังคมและประเทศไทย
เจริญก้าวหน้าย่ิงข้ึน 
       ๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ 
          ๑) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านการทํางาน 
           เพ่ือให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์และส่งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังน้ี 
           กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมให้ส่วนราชการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสม 
เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และอํานวยความสะดวกให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
             เป้าประสงค์  
             ๑) ปรับปรุงสถานท่ีทํางานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศท่ีดี                      
มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
             ๒) จัดให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทํางาน และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
             ตัวช้ีวัด 
             ๑) สถานท่ีทํางานปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์ของส่วนราชการ                      
ท่ีรับผิดชอบ 
             ๒) ความพึงพอใจของข้าราชการท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมการทํางานในแต่ละ                  
ส่วนราชการ 
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      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

             ตัวอย่างกิจกรรม  
๑) การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อขยายสถานท่ีทํางาน 
๒) กิจกรรม ๕ ส และการจัดระเบียบสถานท่ีทํางาน 
๓) การจัดหาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ  

และทันสมัย 
     กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาระบบและวิธีการทํางาน เพ่ือให้ข้าราชการ 

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       เป้าประสงค์ จัดระบบและวิธีการทํางานท่ีเหมาะสมและชัดเจนเพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
       ตัวช้ีวัด ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและ

ตัวช้ีวัดสําคัญเพ่ิมสูงข้ึน 
       ตัวอย่างกิจกรรม 

  ๑) จัดให้มีระบบพ่ีเล้ียง การสอนงาน และการให้คําปรึกษาแนะนํา 
  ๒) จัดทําคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานการมอบหมายงานท่ีสอดคล้องกับ 

ความรู้ความสามารถและสมรรถนะของข้าราชการ 
     กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมให้ส่วนราชการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตามหลักคุณธรรม เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
       เป้าประสงค์ มีหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และเป็นธรรม 
       ตัวช้ีวัด 
       ๑) ความพึงพอใจของข้าราชการท่ีมีต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ                    

ส่วนราชการ 
       ๒) ความผูกพันของข้าราชการท่ีมีต่อองค์กร ความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กร และพร้อมทุ่มเททํางานเพ่ือสร้างความสําเร็จให้แก่องค์กร 
       ตัวอย่างกิจกรรม                   
       ๑) การสร้างความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคล ได้แก่ การเล่ือนตําแหน่ง การแต่งต้ัง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
       ๒) การนําระบบกลไกและวิธีการบริหารงานใหม่ๆ มาดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

ได้แก่ การจัดทําเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งรวมถึงการวางมาตรการส่งเสริมการทํางาน                             
ท่ีบ้าน                         

       ๓) การพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง โดยมีการวัดและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานอย่างจริงจัง 

 
 
 
 



๙ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

    ๒) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านส่วนตัว 
     เพ่ือให้ข้าราชการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง มีความสุข มีความสมดุลระหว่าง

ชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังน้ี 
     กลยุทธ์ท่ี ๑   ส่งเสริมให้ส่วนราชการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ข้าราชการ              

มีสุขภาพท่ีดี 
       เป้าประสงค์ 
       ๑) ข้าราชการมีความรู้ สามารถดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของตนเองและ

ครอบครัวได้ 
       ๒) ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการความเครียดของตนเอง

และครอบครัว 
       ๓) ข้าราชการและครอบครัวมีสุขภาพท่ีดี สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
       ตัวช้ีวัด 
       ๑) จํานวนข้าราชการท่ีมีความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมในการดูแลสุขภาวะ สามารถ

จัดการความเครียดของตนเองและครอบครัว 
       ๒) จํานวนข้าราชการท่ีมีนํ้าหนักเกินและมีโรคประจําตัวลดลง 
       ตัวอย่างกิจกรรม   
       ๑) จัดให้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็นประจํา ได้แก่ การออกกําลังกาย การจัด   

วันกีฬา            
       ๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ได้แก่ การจัดสถานท่ีส่ิงอํานวยความ

สะดวก อุปกรณ์เพ่ือการออกกําลังกาย การจัดประกวดทีมงานสุขภาพดี การสนับสนุนให้ส่วนราชการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาพร่วมกัน                       

       ๓) จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ การบริหาร 
จัดการความเครียด และทักษะการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 

       ๔) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี ตรวจคัดกรองระดับความแข็งแรงของสุขภาพ รวมท้ัง
อาจจัดให้มีหน่วยบริการตรวจ 

       ๕) รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นภายในส่วนราชการ หรือระหว่างส่วนราชการ  
       ๖) สร้างระบบการให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 
     กลยุทธ์ท่ี ๒ เสริมสร้างให้ข้าราชการมีชีวิตครอบครัวท่ีอบอุ่นและเข้มแข็งมีความสมดุล

ระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว 
       เป้าประสงค์ 
       ๑) ข้าราชการมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและสังคม 
       ๒) ข้าราชการมีความสุขเพ่ิมข้ึน ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 
 
 



๑๐ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

       ตัวช้ีวัด 
       ๑) จํานวนกิจกรรมท่ีจัดให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนราชการ 
       ๒) จํานวนข้าราชการท่ีมีความสุขเพ่ิมข้ึน และมีอัตราการหย่าร้างลดลง 
       ตัวอย่างกิจกรรม   
       ๑) กําหนดช่ัวโมงทํางานท่ีเหมาะสมสําหรับหน่วยงาน ได้แก่ การจัดเวลาการทํางานให้

ยืดหยุ่น  การสนับสนุนการทํางานท่ีบ้าน                         
       ๒) สนับสนุนให้ข้าราชการจัดเวลาการทํางานให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับ

ชีวิตส่วนตัว และการกําหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว   
       ๓) จัดให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการของส่วนราชการ 
    ๓) ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านสังคม 
     เพ่ือให้ข้าราชการทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี             

มีความรัก และความภาคภูมิใจในองค์กร ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังน้ี 
     กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมให้ส่วนราชการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ในแต่ละส่วนราชการ ให้ข้าราชการมีความเช่ือถือและไว้วางใจในการทํางานร่วมกัน 
       เป้าประสงค์ 
       ส่วนราชการมีวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม และเสริมสร้างให้ข้าราชการเช่ือถือ

และไว้วางใจในการทํางานร่วมกัน 
       ตัวช้ีวัด 
       ๑) ส่วนราชการมีนโยบายและดําเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเหมาะสม 
       ๒) จํานวนข้าราชการท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างและร่วมปฏิบัติให้เป็นไปตามวัฒนธรรม

องค์กร 
       ๓) จํานวนข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และวัฒนธรรมของ

องค์กร 
       ตัวอย่างกิจกรรม 
       ๑) จัดกิจกรรมนันทนาการ และการส่ือสารระหว่างฝ่ายบริหารและข้าราชการ 
       ๒) พัฒนาระบบการส่ือสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ข้าราชการทุกระดับมี

ความรู้ความเข้าใจในนโยบายและวัฒนธรรมขององค์กรอย่างชัดเจนและท่ัวถึงพัฒนา 
       ๓) ช่องทางการส่ือสารให้มีความหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของ

องค์กร และธรรมชาติของบุคลากร 
     กลยุทธ์ท่ี ๒  ส่งเสริมข้าราชการให้มีจิตสาธารณะ มีความรัก และความสามัคคีภายใน

องค์กร 
       เป้าประสงค์ 
       ๑) ข้าราชการมีความรัก ความสามัคคี และร่วมมือกันทํางานมากข้ึน 
       ๒) ข้าราชการมีจิตสํานึกท่ีดีและมุ่งกระทําประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ิมข้ึน 
 
 



๑๑ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

       ตัวช้ีวัด 
       ๑) จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
       ๒) จํานวนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
       ๓) จํานวนข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดี และกิจกรรมเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ 
       ตัวอย่างกิจกรรม           
       ๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร ได้แก่ การจัดการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ีทัศนศึกษา สังสรรค์และสันทนาการในโอกาสพิเศษต่างๆ 
       ๒) จัดกิจกรรมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบท่ีหลากหลาย ได้แก่ การปลูกป่า สร้างฝาย และพัฒนาโรงเรียน              
     ๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านเศรษฐกิจ 
     เพ่ือให้ข้าราชการมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังน้ี 
     กลยุทธ์ที่ ๑   ส่งเสริมให้ส่วนราชการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการออม และการบริหาร

จัดการด้านการเงินให้แก่ข้าราชการ 
       เป้าประสงค์ 
       ๑) ข้าราชการมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและการออม 
       ๒) ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
       ๓) ข้าราชการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน 
       ตัวช้ีวัด 
       ๑) ข้าราชการมีอัตราการออมเงินเฉล่ียสูงข้ึน 
       ๒) จํานวนข้าราชการท่ีมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและการออม 
       ๓) จํานวนข้าราชการท่ีมีปัญหาเร่ืองหน้ีสินลดลง 
       ตัวอย่างกิจกรรม 

            ๑) การให้ความรู้แก่ข้าราชการในด้านการวางแผน และการบริหารจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล 
            ๒) การรณรงค์เร่ืองการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๓) การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ 

     กลยุทธ์ท่ี ๒  จัดสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน และสร้างความสุขให้แก่ข้าราชการ 

       เป้าประสงค์ 
       ส่งเสริมให้ส่วนราชการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให้ 
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       ตัวช้ีวัด  
       ๑) จํานวนกิจกรรมสวัสดิการท่ีส่วนราชการจัดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีภาครัฐจัดให้ 
       ๒) จํานวนข้าราชการในแต่ละส่วนราชการท่ีได้รับสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก            

ท่ีภาครัฐจัดให้ 
       ตัวอย่างกิจกรรม          
       ๑) การจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายกําหนด ได้แก่ การจัดสหกรณ์ออมทรัพย์                   

การจัดร้านค้าสวัสดิการ การสงเคราะห์ข้าราชการเก่ียวกับค่าอาหาร ค่าเดินทาง และกรณีประสบ                     
ภัยพิบัติ                         

       ๒) การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมช่วยเหลือข้าราชการท่ีได้รับความ
เดือดร้อนในกรณีต่างๆ  
       ๓.๔ ปัจจัยความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ 

     ๑) ด้านนโยบาย 
      รัฐบาลกําหนดเป็นนโยบายและสนับสนุนให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการเป็น

ภารกิจสําคัญของส่วนราชการและจังหวัด และให้ส่วนราชการและจังหวัดกําหนดนโยบายท่ีสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมท้ังกําหนดให้มีระบบการทํางาน กิจกรรม 
และการดําเนินการท่ีชัดเจนและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งความสุข 

     ๒) ด้านองค์ความรู้ 
      ๒.๑) ดําเนินการปรับเปล่ียนแนวความคิดของข้าราชการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตข้าราชการว่า มิใช่เป็นเพียงการจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการเท่าน้ัน แต่ครอบคลุมถึงการสร้างความสุข           
ในชีวิตโดยรวมด้วย 

      ๒.๒) สร้างเคร่ืองมือและคู่มือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสําหรับข้าราชการ 
จําแนกตามความแตกต่างของเพศ วัย สถานภาพของข้าราชการ และสภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

      ๒.๓) พัฒนาเคร่ืองมือประเมินผลความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ             
ในแต่ละด้าน 

    ๓) ด้านการสร้างเครือข่าย 
      ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน                

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน อาทิเช่น สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันการศึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมาคมการจัดการงาน
บุคคลแห่งประเทศไทยธนาคารออมสิน ฯลฯ  

    ๔) ประโยชน์ท่ีได้รับ 
      ๔.๑) ข้าราชการมีความสุข มีขวัญกําลังใจในการทํางาน มีประสิทธิภาพการทํางาน

เพ่ิมข้ึน และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
      ๔.๒) ข้าราชการมีความภาคภูมิใจในการรับราชการและบริการประชาชน 
      ๔.๓) ระบบราชการมีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดี 
      ๔.๔) ประชาชนได้รับบริการท่ีดีจากข้าราชการท่ีมีความพร้อมในการให้บริการ 
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   ๓.๕ ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของส่วนราชการต่าง ๆ 
     ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการทํางาน 

๑.๑) กิจกรรม ๕ ส / Big Cleaning Day 
     ๑.๒) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสม 
     ๑.๓) การจัดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
     ๑.๔) การอบรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
     ๑.๕) เกณฑ์มาตรฐานในสถานท่ีทํางานถูกสุขลักษณะ 
     ๑.๖) การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง 
     ๑.๗) การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
     ๑.๘) การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
     ๑.๙) ระบบพ่ีเล้ียง / การสอนงาน   เป็นต้น 

          ๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่วนตัว 
            ๒.๑) การจัดตรวจสุขภาพประจําปี 
            ๒.๒) การจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 
            ๒.๓) การจัดสถานท่ีออกกําลังกาย 
            ๒.๔) การสร้างความตระหนักในเร่ืองการรักษาสุขภาพ 
            ๒.๕) การจัดสถานพยาบาลในหน่วยงาน 
            ๒.๖) การให้คําปรึกษาแนะนําด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 
            ๒.๗) การบริหารจัดการความเครียด 
            ๒.๘) การสร้างจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพตนเอง 
            ๒.๙) การจัดเวลาทํางานท่ียืดหยุ่น     เป็นต้น 
          ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
            ๓.๑) การจัดชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมสุขภาพ 
            ๓.๒) กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ / หน่วยงานสัมพันธ์ 
            ๓.๓) การจัดกิจกรรมนันทนาการในหน่วยงาน 
            ๓.๔) การจัดทําห้องปฏิบัติธรรม / การฟังธรรมเทศนา 
            ๓.๕) การจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ เช่น การปลูกป่า 
            ๓.๖) การพัฒนาช่องทางการส่ือสาร     เป็นต้น 
          ๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
            ๔.๑) การเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๔.๒) การจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ 
            ๔.๓) การจัดหาเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า 
            ๔.๔) ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
            ๔.๕) การจัดสวัสดิการ / จําหน่ายสินค้าราคาถูก 
            ๔.๖) การจัดต้ังศูนย์ดูแลเด็กเล็กในท่ีทํางาน 
            ๔.๗) การให้ความรู้เร่ืองการออม / การจัดทําบัญชีครัวเรือน  เป็นต้น 
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      ๔. แนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตการทํางาน 

       การสร้างความพึงพอใจในการทํางาน สามารถพิจารณาได้หลายปัจจัย ท้ังน้ี ปัจจัยหลัก                
ท่ีมีความสําคัญต่อการสร้างความพึงพอใจดังกล่าว คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยสุขอนามัย 
(Hygiene Factors) ตามทฤษฎีปัจจัยคู่ (Two – Factor Theory) ของ Fredrick Herzberg  

       ๑) ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors)  เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยตรง (Intrinsic Aspects of the Job) เป็นปัจจัยท่ีจูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความพอใจ ได้แก่  

        ๑.๑)  ความสําเร็จของงาน (Achievement) 
         ๑.๒)  การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
         ๑.๓)  ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน (Advancement) 
         ๑.๔)  ลักษณะของงาน (Work Itself) 
         ๑.๕)  โอกาสท่ีจะก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) 
         ๑.๖)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
       ๒) ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นองค์ประกอบท่ีไม่ใช่เก่ียวกับตัวงานโดยตรง แต่มี

ความเก่ียวโยงกับการปฏิบัติงาน (Extrinsic Factors) เป็นปัจจัยท่ีไม่ใช่ส่ิงจูงใจ แต่สามารถทําให้บุคลากร             
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงาน ได้แก่ 

         ๒.๑)  การบังคับบัญชา (Supervision) 
         ๒.๒)   นโยบายบริหาร (Policy and Administration) 
         ๒.๓) สภาพการทํางาน (Working Condition) 
         ๒.๔) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Relations with Superiors) 
          ๒.๕)  ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Relation with Subordinates) 
         ๒.๖)  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relation with Peers) 
         ๒.๗)  ตําแหน่ง (Status) 
         ๒.๘) ความม่ันคงในงาน (Job Security) 
         ๒.๙)  เงินเดือน (Salary) 
         ๒.๑๐) ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) 

       นอกจากน้ี ยังมีปัจจัยอ่ืนท่ีมีส่วนทําให้เกิดความพึงพอใจได้ เช่น ช่ัวโมงการทํางาน                  
ท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย ลักษณะงานท่ีทําตรงกับความต้องการและความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติ มีการติดต่อส่ือสารทันต่อเวลาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ังส่ิงตอบแทน
หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ (Benefits) เช่น การบริการ การรักษาพยาบาล และสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น 

       จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด จะเห็นได้ว่าการสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานเป็นส่ิงท่ีจําเป็นและ              
มีความสําคัญอย่างย่ิง คุณภาพชีวิตการทํางานในลักษณะของความพึงพอใจในการทํางานน้ัน จะส่งผลต่อ             
การปฏิบัติงานและยังเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการทํางาน ซึ่งจะนําไปสู่ประสิทธิภาพและเกิด           
การเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การในท่ีสุด  
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ส่วนท่ี ๓ 
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     ๑. หลักการและเหตุผล 
      คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิต                 

(Quality of Life) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีกําเนิดและแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรม การทํางานมีความสําคัญต่อ        
ชีวิตมนุษย์เป็นอย่างย่ิง อาจกล่าวได้ว่าการทํางานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ คาดกันว่า
มนุษย์ใช้เวลาประมาณ ๑ ใน ๓ ของชีวิตอยู่ ณ สถานท่ีทํางาน และมีแนวโน้มว่าในอนาคตมนุษย์จําเป็น                   
ต้องใช้เวลาของชีวิตเก่ียวข้องกับการทํางานเพ่ิมข้ึนด้วย ดังน้ัน การสร้างวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมการทํางาน   
ให้มีความสุข สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะนําพาไปสู่                    
การเปล่ียนแปลงชีวิตการทํางานไปในทางท่ีดี ซึ่งก็คือการสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี น่ันเอง 

      สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จึงได้นําแผนงาน/โครงการซึ่งกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลฯ  มาดําเนินการให้เป็นรูปธรรมผ่านการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
สลค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในช่ือโครงการ “ท่ีทํางานสร้างความสุข ความสุขสร้างชีวิต ชีวิตสร้าง
คุณภาพงาน (Happy & Healthy Workplace for Our Lives)” โดยแนวทางการดําเนินโครงการได้ให้
ความสําคัญและอยู่บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและคุณภาพชีวิต           
ท่ีดี ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ มาตรการใหญ่ ๆ คือ 

      มาตรการท่ี ๑ การเสริมสร้างอาชีวอนามัยและสาธารณูปโภค ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ 

๑) กิจกรรมด้านความสะอาด 
๒) กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
๓) กิจกรรมด้านสุขภาพชีวิตท่ีดี 

      มาตรการท่ี  ๒  การเส ริมส ร้างความปลอดภัยในการทํางานใ ห้แก่ผู้ ป ฏิ บั ติงาน 
(Occupational Safety And Health)  

     ๒.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑ เพ่ือให้สถานท่ีทํางานของบุคลากร สลค. ได้แก่ อาคาร สลค. (อาคารเดิมและอาคารหลังใหม่) 
อาคารห้องสมุด เป็นสถานท่ีทํางานท่ีมีความสะอาด  
      ๒.๒ เพ่ือให้บุคลากร สลค. มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน  
      ๒.๓ เพ่ือให้บุคลากร สลค. มีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน สถานท่ีทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      ๒.๔ เพ่ือให้บุคลากร สลค. รู้สึกถึงความปลอดภัยในการทํางานและตระหนักถึงการให้ความสําคัญ
กับการสร้างความปลอดภัยในการทํางาน 
      ๒.๕ เพ่ือให้บุคลากรมีอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
 
 



๑๖ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

     ๓. กลุ่มเป้าหมาย 
      ๓.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก  ได้แก่   ผู้บริหาร และบุคลากร สลค. 
      ๓.๒ กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ได้แก่   ผู้มาประชุม และ/หรือผู้มาติดต่อราชการ ณ สลค.    

     ๔. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๖   

     ๕. งบประมาณ    ๘,๐๐๐  บาท 

     ๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      ๖.๑ บุคลากร สลค. มีขวัญกําลังใจ และเช่ือม่ันในความปลอดภัยต่อชีวิตการทํางาน  
      ๖.๒ บุคลากร สลค. มีสุขภาพอนามัยท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ  
      ๖.๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สลค. ให้ดีย่ิงข้ึน  



๑๗ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โครงการที่ทาํงานสร้างความสุข ความสขุสร้างชีวิต ชีวิตสร้างคณุภาพงาน (Happy & Healthy Workplace for Our Lives) 
กิจกรรมในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มาตรการ/ประเภทกิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลผลิต 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

มาตรการที่ ๑ การเสริมสร้างอาชีวอนามัยและจัดหาสาธารณปูโภค 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านความสะอาด 
๑.๑ กําหนดวันและเวลาเพื่อทําความสะอาดโรงอาหาร สลค. 
อย่างชัดเจน 
๑.๒ กําหนดรอบเวลาตรวจการรักษาความสะอาด                 
ห้องสุขาและการอบรมพนักงานรักษาความสะอาด 
๑.๓ กําหนดรอบเวลาการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ทุก ๖ เดือน 
 

      
 
 
กลุ่มงานคลังและพัสดุ
และสวัสดิการ สลค. 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
บุคลากร สลค. มีสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพ ชี วิ ต ที่ ดี  สถ าน ที่ ทํ า ง าน
สวยงาม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



๑๘ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

มาตรการ/ประเภทกิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลผลิต 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมด้านสุขภาพชีวิตที่ดี 
๒.๑ การจัดสวัสดิการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ การติดตั้งตู้ยาสามัญและ             
ยาที่จําเป็นในการปฐมพยาบาล ณ อาคาร สลค.              
ทุกหลัง 

      
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และ สวัสดิการ สลค. 

 

 
๘,๐๐๐ บาท 

บุคลากร สลค.  มีสุ ขภาพอนามัย                
ทั้ ง สุ ข ภ า พ ก า ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ จิ ต                
รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 

๒.๒ การติดตั้งไฟฉุกเฉินบริเวณทางเดินหรือบันได ณ 
อาคาร สลค. หลังใหม่ 

     
กลุ่มงานคลังและพัสดุ - 

๒.๓ เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับคําแนะนําด้านสุขภาพจิต
และสุขภาพกาย เช่น การบริหารจัดการความเครียด 
การดูแลสุขภาพ เป็นต้น 

     

กลุ่มบริหารงานบุคคล - 

๒.๔ เผยแพร่การบรรยายธรรมเทศนาผ่านทาง
อินทราเน็ต สลค. 

     

 

 

 

 



๑๙ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

มาตรการ/ประเภทกิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ผลผลิต 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

มาตรการที่ ๒ การเสริมสร้างความปลอดภัยในการทํางาน  
กิจกรรมที่ ๑  กําหนดรอบการปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารสถานที่และอุปกรณ์สํานักงานที่ชํารุดให้อยู่               
ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 

     

กลุ่มงานคลังและพัสดุ 
 
- 
 

บุคลากร สลค. มีความปลอดภัยในการ
ทํางานพร้อมทั้งมีสิ่ ง อํานวยความ
สะดวกสําหรับการทํางานในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน 

กิจกรรมที่ ๒  การปรับปรุงและเผยแพร่คู่มือ ได้แก่  
   ๑. คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัยของ สลค.   
   ๒. คู่มือแนวทางการรักษาความปลอดภัยอาคาร 
สลค. 
   ๓. คู่มือการรักษาความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินของ 
สลค.  

     

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สํานักบริหารกลาง 

 
 
- 
 

บุคลากร สลค. มีความปลอดภัยในการ
ทํางานพร้อมทั้งมีสิ่ ง อํานวยความ
สะดวกสําหรับการทํางานในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน 

กิจกรรมที่ ๓ การอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 

     กลุ่มงานคลังและพัสดุ  
- 
 

กิจกรรมที่ ๔ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่
ยานพาหนะอย่างปลอดภัย รวมทั้งการให้บริการที่ดี
ของพนักงานขับรถ 

     
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สํานักบริหารกลาง 

 
- 
 

 



๒๐ | แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
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