


 
 

คํานํา  
 

   แผนกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  จัดทําขึ้นเพื่อเสริมสร้างบทบาทการ
นําองค์กรของผู้บริหารให้เกิดความชัดเจน และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ซึ่งการกําหนดทิศทางการนําองค์กรของผู้บริหาร
จะบรรลุผลสําเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกคน  

ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีวิธีการสื่อสารการกําหนดทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน และ
เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์หลัก และนโยบายที่
สําคัญ จากผู้บริหารลงสู่บุคลากร และต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารความเห็น มุมมอง และ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรกลับสู่ผู้บริหาร (Two - way Communication) อันจะนํามาซึ่งความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ตรงกันทั้งผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จสูงสุด  

 
 
                   
             สํานักนโยบายและแผน  

มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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  แผนกลยุทธการสรางความพึงพอใจของบุคลากร        
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           แผนกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร 
         สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
    

ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้นําระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มากําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในมิติที่ ๔ 
ด้านการพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นการวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และผลลัพธ์เป็นสําคัญ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวด ๑ การนําองค์กร คือ RM ๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี    
ต่อการนําองค์การของผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ในการดําเนินการของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working 
Team) หมวด ๑ การนําองค์กร ได้มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของ
ผู้บริหาร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ – วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
โดยมี ประเด็นการวัดการนําองค์กรของผู้บริหาร ครอบคลุม ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑. การกําหนดทิศทางขององค์กร  
๒. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้บุคลากรรับรู้ 
๓. การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการ

พัฒนาองค์กร 
๔. การให้ความสําคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์กร  
๕. การเป็นตัวอย่างที่ดี (Role model)  

จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหารทั้ง ๕ ด้าน 
ดังกล่าว ผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๗  

ทั้งนี้  สํานักนโยบายและแผน ได้รวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
(ครั้งที่ ๑) เพื่อกําหนดแนวทางการศึกษา และวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง   
 
 
 
 

๑.หลักการเหตุผล 
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๑.  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้บริหาร ในบทบาทการนําองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
๒.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้นําที่มีการปรับตัว สามารถตอบสนองการ 
     เปลี่ยนแปลงทันต่อสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง 
     รวดเร็ว  
๓.  เพื่อให้ผู้บริหารรับรู้ เข้าใจปัญหา  และสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่าง 
     เป็นรูปธรรม  
 
 
 

 
 

       ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา วิเคราะห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 แผนกลยุทธการสรางความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร 

ดานการมีสวนรวม ดานมนุษยสัมพันธ

ความพึงพอใจของบุคลากร

ท่ีมีตอการนําองคกรของผูบริหาร 

ดานการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการ ประกอบดวย

โครงการ/กิจกรรม  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โดยใชเทคนิค World Café 

ดานความเปนธรรม

๒. วัตถุประสงค์ 

๓. กรอบแนวคิดในการศกึษา และวิเคราะห ์ 



 

  แผนกลยุทธการสรางความพึงพอใจของบุคลากร        
ที่มีตอการนําองคกรของผูบรหิาร   
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๑. กําหนดกลุ่มของเป้าหมายที่ต้องการศึกษา วิเคราะห์  

                     สํานักนโยบายและแผนได้นําสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กร  มากําหนดกลุ่มของเป้าหมายที่ต้องการศึกษา 
วิเคราะห์ แบ่งได้เป็น ๔  กลุ่ม  คือ  

 กลุ่มที่ ๑ ด้านการสื่อสาร  
 กลุ่มที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วม  
 กลุ่มที่ ๓ ด้านมนุษย์สัมพันธ์  
 กลุ่มที่ ๔ ด้านความเป็นธรรม 

๒. เลือกเครื่องมือในการค้นหาปัญหา 

     ๒.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนํา 
องค์กรของผู้บริหาร   
  เมื่อได้ประเด็นปัญหาในภาพรวม มาจากวิธีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการนําองค์กรของผู้บริหารแล้ว สมควรหาวิธีการเจาะลงรายละเอียดของปัญหาแต่ละประเด็น เพื่อ
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม สามารถนํามา
ปฏิบัติจริงได้ จึงได้ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีตัวแทนบุคลากรแต่ละประเภทตําแหน่ง 
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อให้
บุคลากรเข้าใจทิศทางการนําองค์กรของผู้บริหาร เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
โดยใช้ เทคนิค World Café   

    ๒.๒) วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(๑) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของ 

ผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ใน ๔ ด้าน คือด้านการสื่อสาร ด้านการมีส่วนร่วม ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ และด้านความเป็นธรรม 
 (๒)  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างผู้บริหาร และ
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อหาแนวทางในการปรับให้เกิดความสมดุล  
 (๓)  เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการมาจัดทําแผนกลยุทธ์การ
สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร  

  ๒.๓) วิธีดําเนินการ   
 ใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) โดยใช้เทคนิค world café เป็น
รูปแบบหนึ่งของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นให้ “ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หมุนเวียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามประเด็นที่กําหนดไว้ ภายใต้ “บรรยากาศแห่งมิตรไมตรี” 
ซึ่งจะมีเจ้าบ้าน (Host) ประจําโต๊ะ ที่พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมที่หมุนเวียนมาจากโต๊ะอื่นๆ              



 

  แผนกลยุทธการสรางความพึงพอใจของบุคลากร        
ที่มีตอการนําองคกรของผูบรหิาร   

 - ๔ - 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความรู้ตามหัวข้อที่ถูกเปิดประเด็นไว้ ๔ ประเด็น คือ การสื่อสาร 
การมีส่วนร่วม มนุษย์สัมพันธ์ และความเป็นธรรม  

  ๒.๔) กลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กําหนดวิธีการ
คัดเลือกโดยแบ่งเป็นสัดส่วนของบุคลากรจากตัวแทนบุคลากรแต่ละประเภทตําแหน่ง โดยเน้น
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางาน (ระดับชํานาญการขึ้นไป) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง และนํามา
จับฉลาก ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ ได้แก่ ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับ
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สํานักนโยบายและแผน รวมทั้งหมด จํานวน ๕๘ คน   

๒.๕) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  เพื่อนําผลที่ได้จากการสํารวจไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการนําองค์กรของ
ผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเกิดภาพลักษณ์
ที่ดีของผู้บริหารในบทบาทการนําองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  

 ๓. จัดทําแผนการแก้ไขปัญหา  
  เมื่อรับทราบปัญหาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สํานักนโยบายและแผน ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของ
ผู้บริหารขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการทํางาน เกิดการเรียนรู้ เพื่อ
ร่วมสร้างสรรค์การทํางานเชิงบวกร่วมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  แผนกลยุทธการสรางความพึงพอใจของบุคลากร        
ที่มีตอการนําองคกรของผูบรหิาร   

 - ๕ - 

 
            แผนกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร 

 
 

๑.ด้านการสื่อสาร 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้าง บทบาทผู้นําในการสื่อสารที่ดี มีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเหมาะสม  

เป้าประสงค์ : เพื่อสื่อสารเป้าหมาย และกลยุทธ์ จากผู้บริหารลงสู่บุคลากร และสื่อสาร
ความเห็น มุมมองแนวคิด และข้อเสนอแนะจากบุคลากรกลับสู่ผู้บริหารในลักษณะการสื่อสารสองทาง
จากผู้บริหารสู่บุคลากร ตลอดจนการกํากับดูแลให้มีการสื่อสาร และเปิดเผยสารสารสนเทศในเรื่อง
ต่างๆ ให้กับบุคลากรอย่างถูกต้อง ทันเวลา และเหมาะสม   

แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ เช่น เว็บบอร์ดสนทนากับผู้บริหาร ระบบ
หนังสือเวียน e-office เสียงตามสาย ป้ายประกาศ บอร์ดต่างๆ เช่น 
ผู้บริหารผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแจ้งประเด็นสําคัญต่างๆ  ให้
บุคลากรได้รับรู้ ผ่านเสียงตามสาย และการเผยแพร่ผลการประชุม
ผู้บริหาร (บันทึกการประชุม) ให้แก่บุคลากรทราบ ผ่านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 

ก.ค. ๒๕๕๕ – 
ก.ย. ๒๕๕๕ 

ทุกสํานัก 

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสื่อสารแบบสองทางให้มากขึ้น เพื่อสื่อสาร
ทําความเข้าใจในทุกระดับ ได้แก่ 

  

 ๑.๒.๑ การประชุม ระดับ Cluster ที่กํากับดูแลเป็นรายไตรมาส ๑ ครั้ง/ไตรมาส ทุก Cluster 
 ๑.๒.๒  การประชุมผู้บริหาร เดือนละ ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง/เดือน สํานักบริหารงานกลาง 

 ๑.๒.๓  การประชุมระดับสํานัก เดือนละ ๑ ครั้ง (เพื่อนํานโยบาย
และเรื่องสําคัญต่างๆ จากที่ประชุมผู้บริหาร มาสื่อสาร 
ให้บุคลากรในสํานักทราบ) 

๑ ครั้ง/เดือน ทุกสํานัก 

๑.๓  กิจกรรมเลขาธิการวุฒิสภาพบบุคลากร เพื่อสื่อสารผลกระทบต่อ
บุคลากรและองค์กร เช่น ประเด็นเรื่องค่าตอบแทน  ประเด็นเรื่องการ
ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ และประเด็นเรื่องแฟลตสภา เป็นต้น 

๑ ครั้ง/ไตรมาส สํานักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

๑.๔ จัดให้มี “โฆษก” ผู้บริหาร  สิงหาคม ๒๕๕๕ สํานักบริหารงานกลาง 
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๒. ด้านการมีส่วนร่วม 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) 

เป้าประสงค์ : เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะเป็นหุ้นส่วน (Partner) จะทําให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันกับ
งานหรือองค์กร บุคลากรได้ใช้ความสามารถ และทักษะในการทํางานร่วมกัน เกิดความมีน้ําใจ 
(Team spirit) และความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) มากขึ้น   
 

 แผนการดําเนินงาน 
 

แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
๒.๑  ส่งเสริมให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และนํา

ข้อคิดเห็นของบุคลากรมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการ
ทํางาน 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทุกสํานัก 

๒.๒ สนับสนุน และมีส่วนร่วม ในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้น เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และมี
ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ได้แก่ 

  

 ๒.๒.๑ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรในสํานักที่
กํากับดูแล 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้บริหาร 

 ๒.๒.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อตอ่การทํางานเป็นทีม จัดให้มีการ
สอนงาน (Coaching) และการให้คําปรึกษา ในลักษณะพี่เลี้ยง 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทุกสํานัก 

 ๒.๒.๓ จัดให้มีการสรุปผลการทํางานที่ผ่านมาของผู้บริหารที่จะ
เกษียณอายุ เพื่อเป็นคู่ มือ หรือเอกสารแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

ส.ค. – ก.ย. ๒๕๕๖ ผู้บริหาร 

๒.๓ เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เกิดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้มี
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการทํางานอย่าง
เต็มที่ ภายใต้การกํากับดูแล การให้คําปรึกษาแนะนําของผู้บริหาร   

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้บริหาร 

๒.๔ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารให้สอดคล้อง
กับทิศทางและกระแสการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ 

พ.ย. ๕๕ – ส.ค. ๕๖ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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๓. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  เร่งสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ 

      เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความรัก ความสามัคคี เปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน        
อันจะก่อให้เกิด ความสําเร็จในการทํางานร่วมกัน และเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ไขปัญหา และขจัดความ
ขัดแย้งในองค์กร  
 

 แผนการดําเนินงาน 
 

แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
จัดหลักสูตรการพัฒนาสร้างผู้นําต้นแบบที่พึงประสงค์   ๓.๑ 
๓.๑.๑ หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหาร ได้แก่ 

- หลักสูตรภาวะผู้นํา 
- หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ 
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง และการพูด 
- หลักสูตรการเป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนําอย่างมืออาชีพ 
- หลักสูตรด้านการครองคน ครองตน และครองงาน 
- หลักสูตรการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

พ.ย.๕๕ – ส.ค. ๕๖ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๓.๒ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร ระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี 
และความผูกพันในองค์กร 

พ.ย.๕๕ – ส.ค. ๕๖ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๓.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร ในการปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักขององค์กร และการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร 

พ.ย.๕๕ – ส.ค. ๕๖ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๓.๔  จัดทําโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสร้างสรรค์
ของบุคลากร 

 พ.ย.๕๕ – ส.ค. ๕๖ สํานักนโยบายและแผน 
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๔. ด้านความเป็นธรรม 
 
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรด้วยความเสมอภาค  
                โปร่งใส เป็นธรรม  

  เป้าประสงค์ :  ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสําคัญต่อการสรรหา รักษา และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สร้างความก้าวหน้า และคุณภาพชีวิตในการทํางานแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดย
กระทําอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ร. กําหนด 
ความรู้ ความสามารถ และผลงานอย่างแท้จริง เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหลักการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 แผนการดําเนินงาน 
 

แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
๔.๑ กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้มีความชัดเจน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง โอน ย้าย  ในทุกระดับ และ
เผยแพร่ให้บุคลากรทราบอย่างเป็นทางการ  

ก.ค. – ก.ย. ๕๕ สํานักบริหารงานกลาง 
 

พัฒนาระบบ และกลไกการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการทํางานตามหลักความรู้ ความสามารถอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

  

๔.๒.๑ จัดทําแผนทางเดินความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path)  
ให้ครอบคลุมทุกสายงาน และเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๕ สํานักบริหารงานกลาง 
 

๔.๒ 

๔.๒.๒ จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 
และตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อภารกิจหลักขององค์กร ให้
มีความชัดเจน และประกาศใช้ ติดตามและประเมินผล 
ตลอดจนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๕ สํานักบริหารงานกลาง 
 

๔.๓ จัดให้มีการหมุนเวียนงาน (Job  Rotation) ในสายงานหลัก 
ครอบคลุมทุกระดับ 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๕ สํานักบริหารงานกลาง 
 

๔.๔ เสริมสร้างระบบการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการมอบหมาย
งานที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร 

ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้บริหาร 

 
 
 



 

  แผนกลยุทธการสรางความพึงพอใจของบุคลากร        
ที่มีตอการนําองคกรของผูบรหิาร   

 - ๙ - 

 
แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

๔.๕   จัดทําโครงการสวัสดิการให้แก่บุคลากร ให้ครอบคลุมความ
ต้องการขั้นพื้นฐานที่จําเป็นอย่างทั่วถึง เช่น  สวัสดิการด้านที่
อยู่อาศัย  สนับสนุนการจัดสถานที่ดูแลเด็กในช่วงปิดเทอม  
และการจัดจําหน่ายสินค้าราคาถูก เป็นต้น 

 ตุลาคม ๒๕๕๕  
 เป็นต้นไป 

- สํานักบริหารงานกลาง 
- สํานักการคลังและ 
  งบประมาณ 

  ๔.๖ แผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร  ได้แก่  
   - การให้ความสําคัญกับบุคลากร ในเรื่องส่วนตัว เช่น การไป
ร่วมงานศพบิดา มารดา และงานบวช เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร  
   - ให้ความยืดหยุ่นแก่บุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เลยเวลา
ราชการ ๒๔.๐๐ นาฬิกา ในการเข้ามาปฏิบัติราชการในวันถัดไป 
 

ตุลาคม ๒๕๕๕ - ผู้บริหาร 
- สํานักพัฒนา 
  ทรัพยากรบุคคล 
- สํานักบริหารงานกลาง 
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