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วุฒิสภา เกิดจากการสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงาน
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บทนํา 
 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award) เป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทย ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่มาตรฐานระดับสากล 
 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ออกแบบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA โดยนํา
หลักเกณฑ์และแนวคิด รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige 
National Quality Award : MBNQA)  ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นแนวทางในการบริหารองค์การที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) 
ของภาคเอกชนไทย มาปรับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และการดําเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้ส่วน
ราชการนํามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กร
ด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็นการทบทวนสิ่งที่องค์กรดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เทียบกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์ องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กรไปสู่ความสําเร็จ โดยมีแรงจูงใจในรูปของ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติแห่งชาติ มีอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา สนับสนุน การดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเรื่องต่าง ๆ และ
เปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาดําเนินงานของ
สมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา ซึ่งเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่ง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภา
มอบหมาย จากความสําคัญของภารกิจดังกล่าว และในการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กร
ธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน คือ บุคลากร  
 บุคลากรซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันและขับเคล่ือนองค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ี
ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนได้นั้น  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีการพัฒนา
บุคลากร โดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและ
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พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้  รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนได้ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติราชการที่ มุ่งเน้นการนําองค์กรให้เป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสําคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และมีการทํางานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
เป็นสําคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐจะมีคําถามต่าง ๆ ในแต่ละหมวด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําส่วน
ราชการไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้ และเกณฑ์ในแต่ละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างหมวด
ต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีต้องมีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 
 หมวดที่  1 การนําองค์กร 
 หมวดที่  2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 หมวดที่  3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หมวดที่  4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 หมวดที่  5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 หมวดที่  6 การจัดการกระบวนการ 
 หมวดที่  7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
 ในการนี้ คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของ
รัฐสภา (อ.ก.ร.) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงได้กําหนดให้
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติด้านการ
พัฒนาองค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการดําเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวดที่ 3 และ 4 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการ
ดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวดที่ 1 และ 2 
 สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังคงมุ่งเน้นปรับปรุง
องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดเป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติด้านการพัฒนา
องค์กร ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยวัด
ความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 2 หมวด คือ หมวดที่ 5 และ 6 ซึ่งมีการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการพัฒนาและจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในลักษณะที่บูรณาการกัน เช่น ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์
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เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน และบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางานของบุคลากรด้วย  รวมทั้งคํานึงถึงระบบงาน การ
เรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ การสร้างความผาสุก และความพึงพอใจแก่บุคลากร โดยผล
การประเมินตนเองของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า มีการจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรในด้านสวัสดิการ
แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene Factors) และปัจจัยที่สร้าง
แรงจูงใจ (Motivation Factors) ประกอบกับ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการสํารวจการโอนย้ายและ
ลาออกของข้าราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2554 จํานวนทั้งสิ้น 364 คน ซึ่งแต่ละปีมีข้าราชการโอนย้าย
และลาออกเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการ
เสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแรงจูงใจในการทํางานและเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน เกิดความผูกพันในองค์กร เกิด
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนําไปสู่ความสําเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กรต่อไป 
 
1.  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมี
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของวุฒิสภา 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา สนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการ
พิจารณาดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา ศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ และวิจัย รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุน
การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา ประสานงานกับส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ
วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคําสั่ง รวมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา และมีรอง
เลขาธิการวุฒิสภา หรือผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ  
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 1.2  แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
   วิสัยทัศน์  (VISION) 
  เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
  พันธกิจ  (MISSION) 
  1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน 
  ค่านิยม  (Core Values) 
  1. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  3. จิตบริการ 
  4. โปร่งใส  สุจริต 
  5. การทํางานเป็นทีม 
  6. ไม่เลือกปฏิบัติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 
     บ้านเมืองที่ดี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
 
 1.3 หน้าที่ตามกฎหมาย 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีดังนี้ 
  1) รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา  
   1.1 งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา  
   1.2 งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
  2 )  สนับสนุน  ส่ ง เสริม  และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฯ 
ของวุฒิสภา  
  3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการ
พิจารณาดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
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  4) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยประเทศ 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา  
  5) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
  6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคําสั่ง ได้กําหนดให้เป็น
หน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
วุฒิสภา เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น  
  7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
 
 1.4  การแบ่งส่วนราชการภายในและอัตรากําลัง 
  1) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 18 สํานัก 
ประกอบด้วย 

1.1)  สํานักงานประธานวุฒิสภา 
1.2)  สํานักประชาสัมพันธ์ 
1.3)  สํานักบริหารงานกลาง 
1.4)  สํานักการคลังและงบประมาณ 
1.5)  สํานักการต่างประเทศ 
1.6)  สํานักวิชาการ 
1.7)  สํานักการประชุม 
1.8)  สํานักกํากับและตรวจสอบ 
1.9)  สํานักกรรมาธิการ 1 

1.10) สํานักกรรมาธิการ 2 
1.11) สํานักกฎหมาย 
1.12) สํานักภาษาต่างประเทศ  
1.13) สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.14) สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
1.15) สํานักการพิมพ์  
1.16) สํานักกรรมาธิการ 3 
1.17) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.18) สํานักนโยบายและแผน  

   ทั้งนี้ มีกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภาอีก 3 กลุ่มงาน คือ  
   1. กลุ่มงานที่ปรึกษา 
   2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
   3. กลุ่มช่วยอํานวยการนักบริหาร 
  2) ข้าราชการรัฐสภา มี 2 ประเภท คือ 
  2.1) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภา ซึ่งรับราชการโดยการได้รับบรรจุ
แต่งตั้ง ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ มี 4 ประเภท คือ 
   2.1.1) ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
รองหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และตําแหน่งอื่นที่ ก.ร. 
กําหนด เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร 
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   2.1.2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายใน
ระดับสํานัก ผู้อํานวยการกลุ่มงาน และตําแหน่งอื่นที่ ก.ร. กําหนด เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
   2.1.3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตามที่ ก.ร. กําหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น 
   2.1.4) ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ และตําแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.ร. กําหนด 
  2.2) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภาซึ่งรับราชการในตําแหน่ง
การเมืองของรัฐสภา 
  3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถแบ่งประเภทของ
บุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
   3.1) ข้าราชการ รวมทั้งสิ้น 1,064 คน  
   แบ่งเป็นสายงาน/ตําแหน่งต่าง ๆ ได้ 29 สายงาน โดยตําแหน่งประเภทวิชาการมี
บุคลากรในสายงานนิติกรมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 18.14) รองลงมาคือสายงานวิทยากร (คิดเป็นร้อยละ 
15.04) และตําแหน่งประเภททั่วไป มีบุคลากรในสายงานเจ้าพนักงานธุรการมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 
20.11) รองลงมาคือเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล (คิดเป็นร้อยละ 13.91) 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญ มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
    3.1.1) ตําแหน่งประเภทบริหาร 
    (ก) ระดับต้น (ไม่มี) 
    (ข) ระดับสูง จํานวน    7 คน 
    3.1.2) ตําแหน่งประเภทอาํนวยการ 
     (ก) ระดับต้น  (ไม่มี) 
    (ข) ระดับสูง  จํานวน  18 คน 
    3.1.3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
     (ก) ระดับปฏิบัติการ  จํานวน 370 คน 
     (ข) ระดับชํานาญการ  จํานวน  96 คน 
     (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน  43  คน 
     (ง) ระดับเชี่ยวชาญ  จํานวน  14 คน 
     (จ) ระดับทรงคุณวุฒิ  จํานวน   3  คน 
    3.1.4) ตําแหน่งประเภททั่วไป 
     (ก) ระดับปฏิบัติงาน  จํานวน 392 คน 
     (ข) ระดับชํานาญงาน  จํานวน  83 คน 
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     (ค) ระดับอาวุโส  จํานวน  38  คน 
     (ง) ระดับทักษะพิเศษ  (ไม่มี) 
   ด้านการศึกษา ข้าราชการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 54.79) 
รองลงมาคือปริญญาโท (คิดเป็นร้อยละ 24.72) มีอายุเฉลี่ย 37.04 ปี อายุราชการเฉลี่ย 9.8 ปี 
   3.2) ลูกจ้างประจํา รวมทั้งสิ้น 56 คน  
    แบ่งเป็นสายงานต่าง ๆ ได้ 10 สายงาน โดยมีลูกจ้างประจําในสายงานพนักงาน
ขับรถยนต์มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 21.43) มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 48.48 ปี อายุราชการเฉลี่ยอยู่ที่ 19.57 ปี 
ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.21)  
   3.3) พนักงานราชการ  รวมทั้งสิ้น 39 คน 
   แบ่งเป็นสายงานต่าง ๆ ได้ 16 สายงาน โดยมีพนักงานราชการในสายงาน
พนักงานบริการมากที่สุด จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.90) มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 33 ปี อายุราชการ
เฉลี่ยอยู่ที่ 1.67 ปี ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 82.05)  
 
2. ทฤษฎีสองปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของเฮอร์สเบิร์ก (Herzberg)  
 เฮอร์สเบิร์ก (Herzberg) ได้มีแนวความคิดที่เน้นถึงความเข้าใจปัจจัยที่อยู่ภายในบุคคล 
อันเป็นสาเหตุทําให้บุคคลปฏิบัติในแนวทางเฉพาะตน เฮอร์สเบิร์กศึกษาว่า คนเราต้องการอะไรจากงาน 
คําตอบที่ได้ค้นพบ คือ ความต้องการความสุขจากการทํางาน นั่นคือ สิ่งที่ทําให้ความพึงพอใจในงาน เขา
อธิบายว่า ปัจจัยที่ส่งผลถึงความพึงพอใจในงานและปัจจัยที่ส่งผลถึงความไม่พึงพอใจในงานนั้นแยกจาก
กันและไม่เหมือนกัน เป็นปัจจัยที่เกิดจากสองกลุ่มจึงให้ชื่อทฤษฎีของเขาว่า ทฤษฎีสองปัจจัยเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในงาน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) โดยมีสมมติฐานว่า ความพึงพอใจ ในงานที่
ทําเป็นสิ่งจูงใจสําหรับผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้เกิดความสุขจากการทํางานมีอยู่ 2 
ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน (Motivation Factor) ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน 
ความต้องการภายใน ความต้องการภายในของพนักงานที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการ
ทํางาน (Job Satisfaction) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง โดยจะเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานทํางานด้วยความพึงพอใจและเป็นปัจจัยที่จะนําไปสู่ทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่แท้จริง 
ประกอบด้วยปัจจัย 6 ด้าน คือ 
  1.1) ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) เช่น การที่สามารถทํางานได้สําเร็จทัน
ตามเป้าหมาย หรือการมีส่วนร่วมในการทํางานของหน่วยงานให้สําเร็จลุล่วงไปได้ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเมื่องานสําเร็จเกิดความรู้สึกพอใจในผลสําเร็จของ
งานนั้น ได้แก่ การได้ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่คาดไว้ การเปิดโอกาสให้
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ตัดสินใจในการทํางานของตนเองได้ตามความเหมาะสม ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของงาน
และผลของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  1.2) การได้รับการยอมรับในความสามารถและได้รับการยกย่องนับถือ (Recognition) 
คือการได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง การได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถ ทั้งการให้
กําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ได้แก่ การยกย่องชมเชย
ภายในองค์กร ความภาคภูมิใจในอาชีพ การได้รับการยอมรับจากองค์กร การได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงานและความมีเกียรติศักดิ์ศรีในอาชีพ เป็นต้น 
  1.3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Advancement) คือการมีโอกาสก้าวหน้าขึ้นสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อปฏิบัติงานสําเร็จ เป็นต้น 
  1.4) ลักษณะงานที่ทํา (Work Itself) คือ ความน่าสนใจของงาน ความท้าทาย ความสามารถ
ในการทํางาน ความอิสระในการทํางาน งานที่ทําเป็นงานที่ตรงกับความถนัดตรงตามความรู้ที่ได้ศึกษา 
เป็นต้น 
  1.5) โอกาสในการเจริญเติบโตส่วนตัว (Personal Growth) คือ การได้มีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ ความชํานาญ ตลอดจนโอกาสที่ได้รับการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหน่ง 
  1.6) ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การที่ได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานหรือมี
ส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณงาน การได้รับความเชื่อถือและ
ไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบและการได้รับการมอบหมายงานที่สําคัญ เป็นต้น 
 2) ปัจจัยช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทํางาน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยภายนอกที่
ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน (Job Dissatisfaction) เป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับงานโดยตรงแต่เป็นเพียงสิ่งที่ช่วยสกัดก้ันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นที่พนักงานจะต้องได้รับการสนองตอบ เพราะถ้าไม่มีให้หรือให้ไม่เพียงพอจะทําให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งหมด 8 ด้าน ด้วยกันคือ 
  2.1) นโยบายและการบริหารงาน เช่น นโยบายการควบคุมดูแลระบบขั้นตอนของ
หน่วยงาน ข้อบังคับ วิธีการทํางาน การจัดการหรือวิธีการบริหารงานขององค์กร มีการแบ่งงานไม่ซ้ําซ้อน 
มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายที่ชัดเจน มีการแจ้งนโยบายให้ทราบอย่างทั่วถึง 
  2.2) วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervisors Technical) เช่น ลักษณะการบังคับ
บัญชาของหัวหน้างาน ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความรู้ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมายงานมีความชัดเจน ความ
ยุติธรรมในการมอบหมายงาน เป็นต้น 
  2.3) ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (Interpersonal Relations Superior) เช่น ความ
สนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือการได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน 
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  2.4) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relations with Peers) เช่น 
ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน 
  2.5) ความสัมพันธ์กับบุคคลในแผนกอื่น (Interpersonal Relations with Other 
Division) เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลแผนกอื่น 
  2.6) ค่าตอบแทน (Pay) เช่น ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ 
เป็นต้น 
  2.7) ความม่ันคงในการทํางาน (Job Security) เช่น ความม่ันคงของบริษัท ภาพพจน์ 
ชื่อเสียงหรือขนาดของบริษัท 
  2.8) สภาพการทํางาน (Working Conditions) เช่น สภาพการทํางานในที่ทํางาน แสงสว่าง 
อุณหภูมิ การระบายอากาศ บรรยากาศในการทํางาน 
 
3. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.1  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นการนําหลักเกณฑ์และแนวคิดตามรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)  
และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) มาปรับให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เพื่อให้มีความเหมาะสมตามบริบทของภาคราชการไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร เพื่อการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการทํางานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากล 
  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทําขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลัก (Core-Value) 11 
ประการ ดังนี้ 
  1) การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
  2) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
  3) การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล 
  4) การให้ความสําคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  5) ความคล่องตัว 
  6) การมุ่งเน้นอนาคต 
  7) การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
  8) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
  9) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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  10) การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 
  11) มุมมองในเชิงระบบ 
  แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ ต้องการที่จะเห็น
หน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้การนําองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสําคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และทํางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็น
สําคัญ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงส่วนประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

  1) ลักษณะสําคัญขององค์กร 
  เป็นการอธิบายถึงภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม สิ่งสําคัญ
ที่มีต่อการดําเนินการ และความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงระบบ
การปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ 
  2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วยคําถามต่าง ๆ ในแต่ละหมวด ซึ่ง
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําส่วนราชการไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้ และเกณฑ์ในแต่
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ละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างหมวดต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีต้องมีความ
สอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ  
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย 7 หมวด คือ 
 หมวด 1 การนําองค์กร 
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
 หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
 ทั้งนี้ เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดสามารถอธิบายได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นกระบวนการ 
และส่วนที่เป็นผลลัพธ์  
 
  ส่วนที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1-6) เป็นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของส่วน
ราชการ สามารถจัดได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
  1)  กลุ่มการนําองค์กร ประกอบด้วย  
   หมวด 1 การนําองค์กร  
   หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
   หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  2)  กลุ่มพื้นฐานของระบบ ประกอบด้วย 
   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
  3)  กลุ่มปฏิบัติการ ประกอบด้วย  
   หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล   
   หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
  ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (หมวด 7) เป็นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิทธิผลของส่วนราชการใน 4 
มิติ ที่มีความสอดคล้องตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
  - มิติด้านประสิทธิผล 
  - มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
  - มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  - มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
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 3.2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคลที่เกี่ยวกับการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  
  HR1 : ส่วนราชการต้องกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
รวมทั้ง ต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 
  แนวทางการดําเนินการการสร้างบรรยากาศการทํางานความผาสุกและความพึงพอใจแก่
บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ดังนี้ 
  1) การกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  
   1.1) ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมในการทํางานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน 
ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน การให้ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทํางานครอบคลุมด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกัน
ภัย อุปกรณ์การปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝึกอบรม การบริการและสวัสดิการ การติดต่อสื่อสาร ความ
ม่ันคงในงาน และการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น 
   1.2) ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่จะนําไปสู่ความพึงพอใจ
ในการทํางาน ได้แก่ ความสําเร็จของงาน ลักษณะของงาน การยกย่องชมเชยหรือการยอมรับ ปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ การกระจายอํานาจการตัดสินใจ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นต้น 
  ในการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรทุก
ระดับ ทุกประเภท ควรคํานึงถึงความเสมอภาค ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความสมัครใจ ความ
จําเป็นและความเร่งด่วนประกอบด้วย อีกทั้ง ผู้บริหารต้องให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วม โดยการ
สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนําความคิดเห็นดังกล่าวมากําหนดปัจจัย เช่น การสํารวจความพึง
พอใจเกี่ยวกับความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ ความ
พึงพอใจเกี่ยวกับระบบสวัสดิการขององค์กร เป็นต้น 
  2) การวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร  
  เมื่อส่วนราชการได้ดําเนินการสํารวจปัจจัยดังกล่าวแล้ว ต้องนํามาวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือกําหนดตัวชี้วัดและวิธีประเมิน
ความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร เช่น ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการหยุดงาน 
อัตราการเข้าออกงานของบุคลากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การร้องเรียน ร้องทุกข์ ความ
ปลอดภัย ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ความเข้าใจ
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ของบุคลากรในบทบาทหน้าที่ของตน การรับรู้ข้อมูล เป็นต้น และนํามาปรับปรุงปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยใน
กระบวนการที่ต้องการจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดีนั้น ต้องมีการจัด และกําหนดปัจจัยต่างๆ ทั้งสองกลุ่ม 
คือปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ และปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางานทั้งสองอย่างพร้อมกัน ซึ่งส่วน
ราชการควรสร้างบรรยากาศในการทํางานให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ
ได้แก่ มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคคลในที่ทํางาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอรวมทั้งความมั่นคงของงาน 
เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงมีความสําคัญและมีความจําเป็น และเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้วก็จะเป็น
การง่ายที่จะจูงใจผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น  
  3) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
  สภาพแวดล้อมในการทํางาน ครอบคลุมถึงด้านการปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความปลอดภัย 
การป้องกันภัย อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจ และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
  ส่วนราชการควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนํามา
ออกแบบ ปรับปรุง และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรที่ดีขึ้น เช่น ด้านสุขอนามัย มีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี จัดกีฬา กิจกรรม
สันทนาการต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง โทรทัศน์วงจรปิด มีการแลกบัตรผ่าน
เข้าออกสําหรับบุคคลภายนอก ด้านการป้องกันภัย มีระบบป้องกันอัคคีภัย มีแผนการเตรียมความพร้อม
ต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีการจัดสถานที่ทํางานให้
สะอาด มีอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อม ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยและใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นต้น  
  นอกจากนี้ ควรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน หรืออาจกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพื่อทบทวนการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  4) การจัดระบบการสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 
  แนวทางในการสนับสนุนบุคลากร เช่น การให้คําปรึกษา กิจกรรมสันทนาการหรืองาน
ประเพณีต่าง ๆ การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าที่ การดูแลบุตรของบุคลากร ในชั่วโมงทํางาน 
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหน้าที่หรือการแบ่งงานกันทํา การอนุญาตให้ลาหยุดกรณีพิเศษเพื่อ
รับผิดชอบครอบครัวหรือเพื่อบริการชุมชน การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในที่พักอาศัย เวลาและ
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สถานที่การทํางานแบบยืดหยุ่น การช่วยให้บุคลากรหางานใหม่เมื่อถูกเลิกจ้าง สวัสดิการหลังเกษียณอายุ 
การขยายเวลาครอบคลุมในการรักษาพยาบาล เป็นต้น 
  นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางที่กําหนดไว้ ส่วนราชการควรมีการสํารวจความ
ต้องการของบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ การบริการเพิ่มเติม เช่น ชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น 
การจัดบริการรถรับส่ง กิจกรรมการเรียนรู้ การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าที่ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานในหน้าที่หรือการแบ่งงานกันทํา เป็นต้น และนํามากําหนดเป็นนโยบายจัดระบบสวัสดิการ 
การให้บริการ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
แต่ละระดับแต่ละประเภท รวมทั้งดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อสวัสดิการ บริการต่าง ๆ ที่จัดให้ 
เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 การสนับสนุนและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรมีขั้นตอนแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
 4.1) กําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรทุกระดับ 
ทุกประเภท ผู้บริหารต้องให้บุคลากรมีส่วนร่วม โดยสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรแต่ละระดับแต่ละ
กลุ่มตําแหน่ง เพื่อกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ 
 4.2) เมื่อกําหนดปัจจัยแล้ว องค์กรต้องมีการประเมินผล โดยการกําหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนถึง
ปัจจัยดังกล่าวเพื่อนําผลการประเมินที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ นําไปปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้ปัจจัยที่
สําคัญดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในองค์กร ส่งผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรแต่ละ
กลุ่ม รูปแบบการประเมินทําได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรมของบุคลากร การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น อัตราการขอโอนย้าย อัตราการขาดงาน 
 4.3) การเชื่อมโยงผลการประเมินความพึงพอใจกับผลลัพธ์การดําเนินการขององค์กร นําผล
การประเมินความผาสุกมาเทียบเคียงกับผลดําเนินการขององค์กรในตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกันใน
ลักษณะของเหตุและผล จัดลําดับความสําคัญของเส้นทางความผาสุกและสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี 
โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุง สิ่งที่ทําได้ก่อนจะได้รับการแก้ไขก่อนหลังจากนั้นจึงนําปัจจัย
ไปจัดทําแผนปรับปรุง พัฒนา เพื่อยกระดับความผาสุก และการสร้างแรงจูงใจให้สูงขึ้น 
 4.4) การประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรในวงรอบ
ถัดไป ผลการประเมินต้องสูงขึ้น 
 ในการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรทุก
ระดับ ทุกประเภท ควรคํานึงถึงความเสมอภาค ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความสมัครใจ ความ
จําเป็นและความเร่งด่วนประกอบด้วย อีกทั้ง ผู้บริหารต้องให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วม โดยการ
สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนําความคิดเห็นดังกล่าวมากําหนดปัจจัย เช่น การสํารวจความพึง
พอใจเกี่ยวกับความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ ความ
พึงพอใจเกี่ยวกับระบบสวัสดิการขององค์กร เป็นต้น  
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4. กรอบการดําเนินการ 
 กรอบการดําเนินการจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน และกําหนดอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
 4.2 กระบวนการกําหนดปัจจัยที่ มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร 
ประกอบด้วย ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจและปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางาน 
  4.2.1 แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผาสุก ความพึงพอใจของ
บุคลากรในการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกครอบคลุมปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจและปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 
  4.2.2 สํารวจข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรและปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากร 
  4.2.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรเพื่อจัดทํา
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2559 
 4.3 การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 4.4 การจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน และกําหนดอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินการและเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 8 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน HR1 ให้ส่วนราชการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากร  รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางาน เพื่อดําเนินการดังนี้ 
 4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1) สํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัย 
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  2) จัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
  3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผน และรายงานผลการประเมินความผาสุก
หรือความพึงพอใจของบุคลากร 
  5) ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้ตามที่เห็นสมควรและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการฯ 
 4.1.2 แต่งตั้งคณะทํางานสํารวจความพึงพอใจ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
โดยให้คณะทํางานฯ มีหน้าที่ในการสํารวจความพึงพอใจ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อนําผลที่ได้ดังกล่าวไปดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 4.2  กระบวนการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก  ความพึงพอใจของบุคลากร 
ประกอบด้วย ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ และปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางาน  
 4.2.1 แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผาสุก ความพึงพอใจของ
บุคลากร ในการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจให้ครอบคลุมปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ
และปัจจัยสร้างบรรยากาศในการทํางาน โดยมีขั้นตอน คือ  
   1.1)  พิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
        1.2) พิจารณาผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งค่าเป้าหมาย การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรสิ่งจูงใจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาข้าราชการในสังกัด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย รศ.ดร. กัลยาณี คูณมี 
       1.3)  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และคู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553-2555 ในหน้า 100 กําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และของบุคลากร
ดังนี้ 
            ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  
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            - ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมในการทํางานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน 
ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน การให้ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทํางานครอบคลุมด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย 
อุปกรณ์การปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝึกอบรม การบริการและสวัสดิการ การติดต่อสื่อสาร ความม่ันคงใน
งาน และการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น 
            - ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่จะนําไปสู่ความพึงพอใจ
ในการทํางาน ได้แก่ ความสําเร็จของงาน ลักษณะของงาน การยกย่องชมเชยหรือการยอมรับ ปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ การกระจายอํานาจการตัดสินใจ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นต้น 
       1.4) สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจให้ครอบคลุมปัจจัยที่สร้าง
แรงจูงใจและปัจจัยสร้างบรรยากาศในการทํางานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
            - ปัจจัยสร้างบรรยากาศในการทํางาน แบ่งเป็นปัจจัยย่อย ๗ ปัจจัย ดังนี้ 

• นโยบายการบริหารงาน 

• การติดต่อสื่อสาร 

• ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน 

• สภาพแวดล้อมในการทํางานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย 
อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

• การพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร 

• การบริการและสวัสดิการ 

• ความม่ันคงในงานและโอกาสที่เท่าเทียมกัน 
           - ปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการทํางาน แบ่งเป็นปัจจัยย่อย ๓ ปัจจัย ดังนี้ 

• ความสําเร็จของงาน การยกย่องชมเชยและความก้าวหน้าในงาน 

• ลักษณะของงานและปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

• การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
 4.2.2 สํารวจข้อมูลเบื้องต้นขององค์กร และปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 628 คน ข้าราชการ 572 คน พนักงานราชการ 17 คน 
ลูกจ้าง 39 คน โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อปัจจัย 
  ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
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 4.2.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อจัดทําแผน
เสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2559 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

จํานวน
บุคลากร 
(ความถี่) 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ด้านการบริการและสวัสดิการ   ปานกลาง 256 40.9 3.26 

- สวัสดิการที่อยู่อาศัยสําหรับ
ข้าราชการ 

  ปานกลาง 201 34.4 2.65 

- สวัสดิการร้านอาหาร   ปานกลาง 272 43.5 2.95 

- สวัสดิการห้องพยาบาล   ปานกลาง 251 40.2 3.01 

- สวัสดิการคัดเลือกผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาบุตรธิดาข้าราชการ 

  ปานกลาง 276 47.2 3.09 

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เช่น เงินช่วยเหลือ
ข้าราชการ บิดา มารดา คู่สมรส
ที่ เสียชีวิต เงินช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น 

  ปานกลาง 247 39.5 3.27 

- อุปกรณ์ออกกําลังกาย   ปานกลาง 256 41.6 3.33 

- การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตามโอกาส ได้แก่ การแข่งขัน
กีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่ 

  มาก 241 38.6 3.42 

- การตรวจสุขภาพประจําปี   มาก 233 37.3 3.56 

- สวัสดิการน้ําดื่ม   มาก 243 38.8 3.59 

- บริการรถรับ-ส่งบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่าง
อาคารสุขประพฤติกับอาคาร
รัฐสภา 2 

  มาก 257 41.8 3.61 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

จํานวน
บุคลากร 
(ความถี่) 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ด้านสุขอนามัย ความ
ปลอดภัย การป้องกันภัย 
อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

  ปานกลาง 249 39.6 3.21 

- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อม การมี
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
สถานที่ทํางานเพื่อเตรียมรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น มี
แผนการฝึกซ้อมกรณีเกิดเพลิง
ไหม้ จลาจล ภัยพิบัติต่าง ๆ มี
การแจกบัตรเข้าออก โทรทัศน์
วงจรปิด บันไดหนีไฟ สัญญาณ
เตือนภัย เป็นต้น 

  ปานกลาง 233 37.2 3.09 

- สถานที่ทํางานสะอาดและถูก
สุขลักษณะ (แสงสว่างเพียงพอ 
อุณหภูมิเหมาะสม ไม่มีเสียง
รบกวน) 

  ปานกลาง 239 38.1 3.20 

- ความเพียงพอและทันสมยัของ
อุปกรณ์การปฏิบัติงาน เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ
เครื่องสแกนเอกสาร เป็นต้น 

  ปานกลาง 204 32.5 3.35 

ด้านความมั่นคงในงานและ
โอกาสที่เท่าเทียมกัน 

  ปานกลาง 221 35.2 3.21 

- ความเท่าเทียมกันในการ
พิจารณาความดีความชอบ 

  ปานกลาง 266 42.4 3.06 

- ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจเปิด
โอกาสให้แสดงความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

  ปานกลาง 252 40.2 3.35 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

จํานวน
บุคลากร 
(ความถี่) 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ด้านกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ 

  ปานกลาง 252 40.2 3.21 

- มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  ปานกลาง 252 40.2 3.21 

ด้านความสําเร็จของงาน การ
ยกย่องชมเชย และ
ความก้าวหน้าในงาน 

  ปานกลาง 293 46.7 3.22 

- การสับเปลี่ยน/หมุนเวียนเพื่อ
การเรียนรู้ 

  ปานกลาง 299 47.6 3.03 

- เปิดโอกาสให้มีการเลื่อนระดับ
ตําแหน่งตามความรู้
ความสามารถ 

  ปานกลาง 262 41.3 3.14 

- เลื่อนตําแหน่งเงินเดือน   ปานกลาง 271 43.2 3.19 

- การได้รับการยกย่องจาก
ผู้บังคับบัญชา 

  ปานกลาง 298 47.5 3.21 

- การได้รับการยกย่องตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 

  ปานกลาง 304 48.4 3.25 

- การสนับสนุนของ
ผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน 

  ปานกลาง 257 40.3 3.26 

- การนําผลงานที่ท่านปฏิบัติไป
ใช้ประโยชน์ในสํานักงาน 

  ปานกลาง 280 46.6 3.31 

- การได้รับการยกย่องชมเชย
จากเพื่อนร่วมงาน 

  ปานกลาง 294 46.8 3.33 

ด้านนโยบายการบริหารงาน   ปานกลาง 258 41.1 3.31 

- ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการ
กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ 

  ปานกลาง 268 42.7 3.20 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

จํานวน
บุคลากร 
(ความถี่) 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ความสําเร็จขององค์กร       

- การบริหารมีความโปร่งใสไม่
เลือกปฏิบัติ 

  ปานกลาง 288 45.9 3.21 

- ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

  ปานกลาง 271 43.2 3.26 

- ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ เปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 

  ปานกลาง 279 44.4 3.30 

- ผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

  ปานกลาง 256 40.8 3.35 

- นโยบาย วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา มีความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

  มาก 255 40.7 3.55 

ด้านการติดตอ่สื่อสาร   ปานกลาง 247 39.4 3.30 

- การสื่อสาร 2 ทาง คือ สื่อสาร
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้ 
บังคับบัญชา รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้รายงานและสอบถามกลับ 

  ปานกลาง 281 44.8 3.27 

- ผู้บริหารเปิดกว้างในด้านการ
สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับชั้น 

  ปานกลาง 262 41.8 3.29 

- ความสะดวกของการเข้าถึง 
ช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับ
นโยบายและการแสดงความ
คิดเห็นทุกระดับชั้น 

  ปานกลาง 284 45.3 3.31 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

จํานวน
บุคลากร 
(ความถี่) 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

- การสื่อสารด้านนโยบายและ
การบริหารงานไปยังผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับชั้น 

  ปานกลาง 262 41.8 3.32 

ด้านการพัฒนา/ฝึกอบรม
บุคลากร 

  มาก 244 38.9 3.41 

- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อใช้
ประโยชน์ในการทํางาน 

  ปานกลาง 270 43.1 3.27 

- การพิจารณาคัดเลือกเข้ารับ
การพัฒนาความรู้หรือทักษะ 

  ปานกลาง 279 44.5 3.29 

- โครงการพัฒนา/อบรมที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติประจํา 

  ปานกลาง 266 42.4 3.34 

- มีแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่
สามารถค้นคว้าอย่างสะดวก 

  ปานกลาง 285 45.5 3.36 

- การนําความรู้ ความสามารถ 
และทักษะต่าง ๆ จากการ
พัฒนา/อบรมมาใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

  มาก 238 38 3.43 

- การพัฒนาความรู้หรือทักษะ
ของบุคลากร ได้แก่ ฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

  มาก 240 38.3 3.44 

- ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้มี
การพัฒนาความรู้หรือทักษะ 

  มาก 266 42.4 3.47 

ด้านลักษณะของงานและ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

  มาก 236 39.6 3.46 

- ปริมาณที่ได้รับมอบหมาย   ปานกลาง 266 42.4 3.40 

- การได้รับมอบหมายตรงกับ
ความรู้ความสามารถ 

  มาก 243 38.7 3.44 



 23 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

จํานวน
บุคลากร 
(ความถี่) 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

- การได้รับมอบหมายตรงกับ
หน้าที่รับผิดชอบ 

  มาก 248 39.5 3.46 

ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับ 
บัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน 

  มาก 235 37.5 3.59 

- เมื่อเกิดปัญหาในการทํางานมี
การประชุมร่วมกันเพื่อหา
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

  มาก 251 40 3.55 

- ผู้บังคับบัญชาให้คําปรึกษา
และช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

  มาก 258 41.1 3.54 

เป็นอย่างดี       

- การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน 

  มาก 279 44.5 3.72 

 

  จากตารางแสดงให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความผาสุกของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยปัจจัยที่มีระดับความพึงพอใจในลําดับแรก ได้แก่ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.59 คิดเป็นร้อยละ 
37.5 จํานวน 235 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และระดับความพึงพอใจในลําดับสุดท้าย
ประกอบด้วยปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ รวมทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย อุปกรณ์การปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง จํานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21 ด้านความมั่นคงในงานและโอกาสที่เท่า
เทียมกัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.21 ด้านการกระจายอํานาจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21 
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 ตารางที่ 2 แสดงข้อเสนอแนะปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

การบริการและสวัสดิการ   1. ที่พักอาศัย 
   1.1 อยากให้จัดการเรื่องบ้านพักข้าราชการ
รัฐสภาระหว่างสองสภาให้ยุติธรรมมากกวา่นี้ ควร
มีผู้ใหญ่ที่สนับสนุนอย่างจริงจังในการจัดการแบ่ง
ห้องพักอย่างเท่าเทียม 
   1.2 ควรมีที่พักอาศัยที่ เพียงพอต่อจํานวน
ข้าราชการ  
   1.3 ควรให้ข้าราชการทุกคนมีโอกาสเท่าเทียม
กัน ในการ ได้ รั บสวั สดิ ก าร  บ้ านพั กอาศั ย 
เนื่องจากมีข้าราชการหลายคนไม่เคยได้รับโอกาส
ในสวัสดิการบ้านพักอาศัย จึงควรมีมาตรการใน
การให้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานเพื่อซื้อบ้านพัก
อาศัยโดยการให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ําในการ
ผ่อนชําระเงินค่าบ้านพักอาศัย  
   1.4 ข้าราชการสํานักงานฯ ส่วนใหญ่ได้รับ
ความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย เนื่องจากบรรจุ
ครั้งแรกในท้องที่กรุงเทพฯ และหน่วยงานไม่มี
สํานักงานต่างท้องที่ ทําให้ไม่มีการย้ายไปประจํา
ในต่างท้องที่ จึงทําให้ข้าราชการไม่อาจใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาฯได้ ขณะที่
ค่าครองชีพในเมืองกรุงสูงกว่าต่างจังหวัดมาก จึง
ควรช่วยเหลือในลักษณะสวัสดิการโดยการจัดที่
พักอาศัยให้เพียงพอทางราชการให้เพียงพอ หรือ
อาจร่วมกับเอกชนจัดทําโครงการที่อยู่อาศัย
สําหรับข้าราชการรัฐสภา เพื่อให้ข้าราชการ
ผู้น้อยมีโอกาสได้กรรมสิทธิ์ ในที่พักอาศัย ซึ่ง
ภายในโครงการต้องมีสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียน 
รวมทั้ง เอกชนต้องจัดรถรับส่งข้าราชการระหว่าง
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

บ้านกับที่ทํางานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี 
   1.5 สวัสดิการที่อยู่อาศัยสําหรับข้าราชการ แต่
ละบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รอ
นานมาก ตัวอย่างที่พบขอพร้อมเพื่อนที่เข้ามา
ใหม่ของ สผ. กับ สว. เข้ามาพร้อมกันขอที่อยู่
พร้อมกันแต่เพื่อนฝั่ง สผ. ได้ก่อน ในลําดับที่
ใกล้เคียงกัน เลือกปฏิบัติหรือไม่ 
   1.6 อยากให้มีสวัสดิการที่อยู่อาศัยเพิ่ม 
   1.7 ควรมีที่พักอาศัยที่ เพียงพอต่อจํานวน
ข้าราชการ 
   1.8 บ้านพักสําหรับข้าราชการควรมีจํานวนให้
เหมาะสมกับข้าราชการมากกว่านี้ 
   1.9 ควรจัดสวัสดิการเรื่ องที่พักอาศัยให้
ข้าราชการเท่าเทียมกัน 
   1.10 การจัดสวัสดิการบ้านพักข้าราชการไม่
เพียงพอ ข้าราชการระดับสูงเงินเดือนมากควรออก
จากแฟลต ควรให้ข้าราชการระดับทั่วไปอยู่ 
2. ห้องพยาบาล 
   2.1 ที่อาคารสุขประพฤติควรจะมีห้องพยาบาล 
เพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน หรือ
การเจ็บป่วย 
   2.2 อยากให้มีห้องพยาบาลที่อาคารสุขประพฤติ
บ้าง (ไม่ต้องมีพยาบาลก็ได้ ขอให้มียารักษาอาการ
ป่วยเบื้องต้น เช่น ยาทาแผล ยาบรรเทาอาการ
ปวดหัว เป็นไข้ ปวดท้อง ปวดท้องประจําเดือน 
เกลือแร่ เป็นต้น)  
   2.3 ควรให้มีห้องพยาบาลที่อาคารสุขประพฤติ 
เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่ทํางานที่อาคารสุข
ประพฤติ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

   2.4 ขาดแคลนยารั กษา โรคที่ อ าคารสุ ข
ประพฤติ 
   2.5 ห้องพยาบาลน่าจะมีที่อาคารสุขประพฤติ
ด้วย 
   2.6 ควรจัดให้มีห้องพยาบาล ณ อาคารสุข
ประพฤติ  เพื่ อ อํ านวยความสะดวกให้ แ ก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อราชการ 
3. สวัสดิการร้านอาหาร 
   3.1 สวัสดิการร้านอาหารควรเลือกร้านอาหาร
ที่มีคุณภาพทั้งราคาและปริมาณให้มากกว่านี้ 
ควรให้ผู้ที่ใช้บริการจริงเป็นผู้มีสิทธิเลือก และ
ควรเพิ่มร้านอาหารอิสลาม 
   3.2 สวัสดิการน้ําดื่มเป็นความเห็นในช่วงวิกฤต 
ที่รู้สึกว่าต้องถูกบังคับทางอ้อมให้ดื่มน้ําจาก
บริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งจริง ๆ มีบริษัทอื่นให้
เลือกแต่ผู้บริหารจัดการกลับไม่กระตือรือร้น
เท่าที่ควร – ร้านสวัสดิการรสชาติควรปรับปรุง 
แต่เมื่อก่อนที่มีแบบสอบถามให้ผ่านเกณฑ์เพราะ
เกรงว่าจะไม่มีอาหารให้ทานเพราะที่ตั้งของตึก
ห่างไกลจากแหล่งอาหารสําเร็จที่ราคาถูก 
   3.3 ด้านสวัสดิการร้านอาหาร ถือเป็นเรื่องดีที่
มีร้านค้ามาให้บริการ แต่ราคาแพงพอ ๆ กับ
ร้ านค้ าตามศูนย์ การค้ า  ซึ่ งแต่ ละร้ านจ่ าย
ค่าบริการถูก ๆ มาก น่าจะลดราคาลง และอีก
อย่างน้ําดื่ม (น้ําเปล่า) แก้วละ 2 บาท นี่ราคา
สวัสดิการหรือ ลองมองที่ให้น้ําฟรีก็มีนะ ขอเสนอ 
แก้วละ 1 บาท ก็พอมีทุนให้ซื้อแก้วได้แล้ว 
4. สถานที่เลี้ยงเด็ก 
   4.1 สํานักงานฯ ควรจัดพื้นที่หรือห้องสําหรับ
บุตรหลานของข้าราชการที่ติดตามผู้ปกครองมา
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

ทํางานด้วย เพราะปัจจุบันมาเล่นอยู่ในสํานักหรือ
บริเวณใกล้ ๆ ส่งเสียงดังรบกวนข้าราชการอื่น 
อาจจะให้ข้าราชการที่นําบุตรหลานมาสํานักงาน 
ลงทะเบียนและเก็บค่าลงทะเบียน เพื่อนําไปจัด
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กรายวันมาให้
ความรู้และความสนุกสนานแก่เด็กระหว่างที่พ่อ-
แม่ทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปิดเทอม   
   4.2 ควรเพิ่มสวัสดิการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยง
เด็กหรือลูกของบุคลากรสํานักงานฯ ในช่วง
ระหว่างปิดภาคเรียน 
   4.3 หากจะอนุญาตให้ข้าราชการพาบุตรหลาน
มาในที่ทํางาน ควรจัดห้องสําหรับเด็ก ไม่ควรให้
มาอยู่ร่วมกับผู้ปกครองในที่ทํางานหรือส่งเสียงดัง
รบกวนข้าราชการอื่นที่ต้องการสมาธิในการ
ทํางาน 
   4.4 ในส่วนของการบริการและสวัสดิการ 
อยากให้มีสวัสดิการศูนย์ดูแลบุตรของข้าราชการ
ในช่วงเวลาทํางาน 
5. รถรับ-ส่ง 
   5.1 ในระยะยาวควรจัดให้มีรถบริการรับ-ส่ง
บุคลากร เฉพาะถนนสายหลักในเขตพื้นที่ กทม.
และปริมณฑล ตัวอย่าง เช่น รถรับส่งสายวิภาวดี, 
สายรัตนาธิเบศน์, สายบรมราชชนนี หรืออื่นๆ 
(สํารวจจากจํานวนบ้านหรือที่พักอาศัยของ
บุคลากร) โดยอาจกําหนดระยะทางไม่เกิน 25 
กิโลเมตร เป็นต้น 
   5.2 อยากให้มีรถรับส่ง ไปกลับบ้าน ที่ทํางาน
มาก 
   5.3 ควรมีรถรับส่งข้าราชการและลูกจ้าง 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

6. การตรวจสุขภาพ 
   6.1 การตรวจสุขภาพควรมีการประเมินจาก
ข้าราชการว่าพึงพอใจกับโรงพยาบาลที่สํานักงาน
ใช้บริการ โดยการสํารวจจากข้าราชการ เพราะมี
ข้าราชการบางกลุ่มยอมเสียเงินเพื่อไปตรวจ
สุขภาพข้างนอก ทั้งนี้ ควรมีการเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอื่นที่ ใช้บริการโรคพยาบาล  อาทิ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
   6.2 โครงการตรวจสุขภาพประจําปีอยากให้มี
คุณภาพมากกว่านี้ อาจเกิดจากโรงพยาบาลที่ไม่ดี
ทําให้การบริการไม่น่าประทับใจ 
   6.3 การตรวจสุขภาพประจําปีควรเปลี่ยน
โรงพยาบาล เพราะการตรวจผลการรักษาไม่ค่อย
ได้มาตรฐาน หากสามารถให้เลือกโรงพยาบาล
เองได้จะได้รับความพึงพอใจมากกว่านี้ 
7. อื่น ๆ 
   - ที่อาคารรัฐสภา 2 น่าจะมีอุปกรณ์ออกกําลัง
กายไว้ให้ออกกําลังกายด้วย 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย 
การป้องกันภัย อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงาน 

     โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังนี้ 
   1. อยากให้มีระบบรักษาความปลอดภัยใน
สถานที่ทํางาน เพื่อเตรียมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
เช่น ควรจัดให้มีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมกรณี
เกิดเพลิงไหม้ จลาจล ภัยพิบัติต่าง ๆ โทรทัศน์
วงจรปิด สัญญาณเตือนภัย เป็นต้น 
   2. อุปกรณ์สํานักงานยังไม่เพียงพอต่อการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้สํานักงานควรเร่ง
สํารวจความต้องการของแต่ละสํานักว่าต้องการ
อุปกรณ์ใด เช่น สํานักการพิมพ์อาจต้องการ
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ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

อุปกรณ์ต่างจากสํานักกฎหมาย นอกจากนี้ ควรมี
การให้ความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์สํานักงาน 
(คอมพิวเตอร์) ให้กับข้าราชการในเบื้องต้น เพื่อ
เป็นการยืดระยะเวลาการใช้งานเพราะมี
ข้าราชการบางกลุ่มที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้
งานอุปกรณ์บางชนิด 
   3. อากาศในห้องทํางานไม่สะอาด เนื่องจาก
สารปรอท สารพิษต่าง ๆ จากเครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องปริ้นเตอร์ ซึ่ งอาจไม่ส่งผลให้ เกิดโรค
เจ็บป่วยในเร็ววัน แต่การสะสมสูดดมสารพิษใน
อากาศเข้าไปทุกวันจะส่งผลต่อสุขภาพข้าราชการ
ในอนาคต จึงควรติดตั้งเครื่องฟอกอากาศหรือ
แก้ไขด้วยวิธีการอื่นใดที่ทําให้ไม่มีสารปรอทและ
สารพิษฟุ้งกระจายในอาคารสถานที่ทํางาน 
   4.  ควรจัดให้ มีการฝึกซ้อมเพื่อ เตรียมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมกรณี
เกิดเพลิงไหม้ จลาจล ภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 
   5. ความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน เพราะ
ตั้งแต่ทํางานมาที่นี่ก็ 4 ปีแล้ว ยังไม่เคยมีการ
ฝึกซ้อมกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือภัยพิบัติให้กับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเลย 
   6. ควรปรับปรุงในเรื่องของความสะอาด ไม่
ควรให้มีหนูวิ่งอยู่ในห้องทํางาน 

ความม่ันคงในงานและโอกาส
ที่เท่าเทียม 

     ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
   1. อยากให้เปิดสอบบุคลากรภายใน (ทั่วไป+
วิชาการ) ก่อนรับบุคคลภายนอก 
   2. การพิจารณาขั้น ต้องมีเกณฑ์ตัดสินใจให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสํานักงาน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

   3. ความเท่าเทียมกันในการพิจารณาความดี
ความชอบเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับ ควรมี
ความยุติธรรม 
   4. ควรสํารวจการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยเฉพาะในการได้รับขั้นพิเศษ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติมากเกินไป 
เนื่องจากมีข้าราชการบางคนไม่เคยได้รับโอกาส
ในการเลื่อนขั้นพิเศษ 
   5. ไม่มีความเท่าเทียมกันในการพิจารณาความ
ดีความชอบ 
   6. ขอความเป็นธรรม ความยุติธรรมให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
   7. ยังไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนให้ดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้น 
   8. การพิจารณาเลื่อนขั้นไม่มีความยุติธรรม 
ไม่ได้พิจารณาที่ผลการปฏิบัติงาน เพราะ
คนทํางานเหนื่อยแต่ไม่เคยได้ขั้น 
   9. ผู้ปฏิบัติไม่ได้รับความดีความชอบ 

การกระจายอํานาจตัดสินใจ      1. ไม่เคยได้รับการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยผู้บังคับบัญชาไม่ต้องการ
ให้แสดงความคิดเห็น แต่ต้องการให้ทําตามความ
ต้องการของผู้บังคับบัญชา 
   2. ผู้บริหารไม่ควรรับทุกเรื่อง ควรแบ่งงาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ทักษะในการตัดสินใจ 
เพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถมีภาวะผู้นํา 

ความสําเร็จของงาน  
การยกย่องชมเชย และ
ความก้าวหน้าในงาน 

     มีความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. สายงานประเภททั่วไปมีโอกาสน้อยมากใน
การเลื่อนตําแหน่งและเงินเดือน เมื่อเปรียบเทียบ
กับสายวิชาการ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

   2. การทํางานไม่ได้หวังคําชมเชยจาก
ผู้บังคับบัญชา แต่บางครั้งในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
มักจะยินดีและเต็มใจปฏิบัติงาน เมื่อได้รับความ
ไว้วางใจและกําลังใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน 
   3. ควรให้โอกาสข้าราชการในการโอนย้าย
ภายในหน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้
มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้งานอย่างเท่าเทียมกัน
ตามความเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจาก
มีข้าราชการบางคนมีความประสงค์โอนย้าย
ตําแหน่งในหน่วยงานแต่ไม่เคยได้รับโอกาส 
   4. กฎหมาย ระเบียบ เรื่องค่าตอบแทนไม่
ครอบคลุมการปฏิบัติ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการบางตําแหน่งที่มีความรับผิดชอบ
สูงต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น พนักงานราชการ 
ตําแหน่งช่าง พนักงานขับรถ 
   5. ข้าราชการและลูกจ้างไม่มีกําลังใจในการ
ทํางาน เพราะเบื่อหน่ายในระบบการจัดการ 
   6. ควรให้โอกาสข้าราชการ ในการสับเปลี่ยน/
หมุนเวียนงานเพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   7. ก่อนหมุนเวียนบุคลากรควรมีการอบรมให้
เข้าใจและมีหลักในการรับงานใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   8. การยกย่องชมเชยตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม ที่ได้ดําเนินการ ปัจจุบัน
ถือว่าดีในระดับหนึ่งและไม่ใช่เป็นการโหวต
เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่ยกย่องน่าจะคิดจากการ
เลือกประวัติ 
 



 32 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายการบริหารงาน      โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังนี้ 
   1. การแต่งตั้งหรือเลือกบุคคลขึ้นดํารงตําแหน่ง
โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนั้น ทําให้ข้าราชการ
สับสน เช่น การเปิดสอบตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
งานบางกลุ่ม แต่บางกลุ่มแต่งตั้งขึ้นไปเลย 
   2. ในเรื่องการวางแผนนโยบายการให้
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปได้มีส่วนร่วมและอยากให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการกําหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และความสําเร็จขององค์กรร่วมกัน 
   3. การเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง อัน
จะทําให้ระบบราชการก้าวพ้นจากเจ้าขุนมูลนาย/
ลดกฎเกณฑ์และกระบวนการที่เป็นอุปสรรคแล้ว
ให้ความสําคัญกับเป้าหมาย 
   4. สํานักงานมีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม แต่การดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานที่แต่ละกลุ่มงานในสํานักต้อง
รับผิดชอบกลับไม่มีการกําหนดเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงานที่ชัดเจน 
   5. ผู้บริหารไม่ควรเลือกปฏิบัติและควรให้ความ
ยุติธรรมกับคนที่ปฏิบัติงานที่ดี จึงจะช่วยให้เกิด
ความศรัทธาแก่ผู้บังคับบัญชา 
   6. อยากให้มีการบริหารจัดการตาม
ความสามารถ 
   7. การมอบหมายงาน การประเมินผล การ
เลื่อนเงินเดือน ไม่เป็นธรรม ไม่ยุติธรรม 

การติดต่อสื่อสาร   ปัญหาหลักขององค์กรอยู่ที่การสื่อสาร การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โครงการขององค์กรมี
ความน่าสนใจมาก แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
และการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้าราชการ
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

จํานวนมากยังไม่ทราบว่ามีตู้ยาสามัญประจําบ้าน
หรือไม่ทราบว่าตู้ยาสามัญอยู่ที่ใด 

การพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร      โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังนี้ 
   1. อยากให้มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับทักษะที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
   2. สํานักงานควรจัดให้ข้าราชการสํานักต่าง ๆ 
มีการเข้าฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการ
ที่ต้องทํางานกับคณะกรรมาธิการ เนื่องจาก
ข้าราชการต้องทํางานกับสมาชิกวุฒิสภาที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ฉะนั้น 
ควรมีการฝึกอบรมให้ข้าราชการมีความรู้เกี่ยวกับ
คณะกรรมาธิการที่ตนสังกัดอยู่ โดยอาจประสาน
ให้สถาบันพระปกเกล้าจัดหลักสูตรให้ข้าราชการ
ของสํานักงาน เหมือนส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีจัด
อบรมให้กับข้าราชการ ทั้งนี้การฝึกอบรมอาจมี
ทั้งคนที่ต้องการและไม่ต้องการ หากข้าราชการ
คนใดมีความประสงค์ที่เข้ารับการฝึกอบรม
สํานักงานควรส่งเสริมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การ
เข้าอบรมต่าง ๆ ของข้าราชการยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายในการทํางานจะส่งผลให้การทํางาน
คล่องตัวและประสานงาน รวมทั้ง การ
ประเมินผลของผู้เข้าอบรมควรประเมินจากการ
ทํางานของข้าราชการนั้น ๆ 
   3. ควรมีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้
ข้าราชการของสํานักงาน ให้สามารถสื่อสารได้ 
เนื่องจากวุฒิสภาเป็นองค์กรด้านนิติบัญญัติที่มี
ความสําคัญ นอกจากนี้ ปี 2558 ประเทศไทยจะ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานควรมีการ
เตรียมพร้อมด้วยเช่นกัน โดยอาจจะดําเนินการ
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ปัจจัยสร้าง
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ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

อย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมกับกระทรวง
ต่างประเทศ 
   4. ควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกคนได้มี
โอกาสในการรับทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ตามความเหมาะสมโดยเท่าเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ  
   5. กรณีทุนการศึกษา "ควรมีการพิจารณา
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากบางท่านเลือกศึกษาต่อ
เพราะทุนการ ศึกษา แต่เมื่อเรียนแล้ว 1 เทอม 
ปรากฏว่าไม่ได้รับทุน จึงไม่สามารถเรียนต่อได้ทํา
ให้ข้าราชการผู้นั้นเสียโอกาสโดยเปล่าประโยชน์ 
   6. การศึกษาดูงานต่างประเทศอยากให้เฉลี่ย
โควต้าให้เท่า ๆ กัน ระหว่างแท่งทั่วไปและแท่ง
วิชาการ 
   7.  ทุนการศึกษาทั้ งภายในและภายนอก
ประเทศไม่ควรกําหนดให้เฉพาะแท่งวิชาการ 

ลักษณะของงานและปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ 

     มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
   1. การพิจารณามอบหมายงาน โดยยึดหลัก
ตําแหน่งงานประกอบกับความรู้ความสามารถใน
งาน ไม่ใช่จากความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล 
   2. ส่วนงานที่ทําไม่ตรงกับชื่อตําแหน่ง แต่งาน
ทุกงานสําเร็จได้ต้องร่วมมือกัน 
   3. อยากให้สํานักงานปรับโครงสร้างของส่วน
ราชการให้เหมาะสม เช่น สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) 

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
หรือเพื่อนร่วมงาน 

     ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
   1. ผู้บังคับบัญชาไม่ควรเลือกปฏิบัติ ส่งเสริม
สนับสนุนความก้าวหน้าเฉพาะเด็กที่ตนเองชอบ 
ไม่พิจารณาที่ผลงาน ทําให้คนที่ทํางานน้อยแต่
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ปัจจัยสร้าง
บรรยากาศ 

ปัจจัยสร้าง
แรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

เป็นที่ถูกใจของผู้ใหญ่ มีศิลปะในการพูดมักได้
ดีกว่าคนที่ทํางานหนัก แต่สร้างภาพไม่เป็น ทําให้
เสียขวัญกําลังใจ 
   2. การให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในบางครั้งผู้บริหารมักปล่อยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขกันเองจนบางเรื่องเกิด
ปัญหาลุกลามใหญ่โต ผู้บริหารควรใส่ใจเข้ามา
แก้ไขปัญหานั้น อย่าปล่อยทิ้งให้เรื้อรัง 
   3. ผู้บังคับบัญชากล่าวว่า ถ้ามีอะไรให้บอกได้ 
ถามได้ แต่ข้อเท็จจริงบอกไปแล้วไม่ยอมรับฟัง 
เอาแต่ความคิดตนเองเท่านั้น ระดับปฏิบัติงาน
พูดหรือทําอะไร ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติงานที่
ระดับสูงกว่า ให้ความร่วมมือหรือรับฟังน้อยมาก 
ทํางานไปวัน ๆ ไม่พัฒนาองค์กร 
   4. การอยู่ร่วมกันต้องฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน เป็นระบบและระเบียบที่ยอมรับได้
และมีเหตุผลที่รับฟังได้ ฟังเสียงคนมากเป็นหลัก 
และมีคุณธรรมของตัวเองเป็นที่พึ่ง อย่าใช้
อํานาจบาตรใหญ่มาบริหารงาน งานของราชการ
จะเสียหาย 
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 4.3 การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยประยุกต์ใช้ตารางการตัดสินใจ (Multi-Variable Decision) 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจัดลําดบัความสําคัญ ดังนี้ 
    1. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก โดยพิจารณาจากผล
การสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้ 
   1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
   1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
   2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 

ความสําคัญ น้ําหนกั 

1.00 – 1.80 5 

1.81 – 2.60 4 

2.61 – 3.40 3 

3.41 – 4.20 2 

4.21 – 5.00 1 

 
   2. จํานวนความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผาสุก 

 

ความสําคัญ น้ําหนัก 

จํานวนข้อเสนอแนะมากกว่า 16 ข้อ 5 

จํานวนข้อเสนอแนะ 11 - 15 ข้อ 4 

จํานวนข้อเสนอแนะ 6 – 10  ข้อ 3 

จํานวนข้อเสนอแนะ 1 - 5  ข้อ 2 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 1 
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   3. ความรุนแรงของปัญหา (ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน/องค์กร) พิจารณาความ
ร้ายแรงเร่งด่วนของปัญหาที่มีความสําคัญต่อองค์กรที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร หากไม่
ดําเนินการจะมีผลทําให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ครอบครัว และองค์กร  
 

ความสําคัญ น้ําหนัก 

ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 5 

ความเสียหายต่อสุขภาพ 4 

ความเสียหายต่อองค์กร 3 

ความเสียหายในการปฏิบัติงาน 2 

ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 1 
 

   4. แนวโน้มการแก้ปัญหาหรือความยากง่ายในการแก้ปัญหา คํานึงถึงความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ ขีดความสามารถที่จะดําเนินการได้สําเร็จ แนวโน้มในการแก้ปัญหา หรือความยากง่ายใน
การแก้ปัญหา เช่น ข้อจํากัดด้านเวลา ข้อจํากัดด้านทรัพยากร ข้อจํากัดทางการบริหารจัดการ  ข้อจํากัด
ด้านกฎหมาย ปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายหรือมีแนวโน้มในการแก้ปัญหาที่ดีกว่าควรได้จัดลําดับความสําคัญ
สูงกว่า 

 

ความสําคัญ น้ําหนัก 

ไม่มีข้อจํากัด 5 

ข้อจํากัดด้านเวลา 4 

ข้อจํากัดด้านทรัพยากร 3 

ข้อจํากัดด้านบริหารจัดการ 2 

ข้อจํากัดด้านกฎหมาย 1 
 

   5. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 

ความสําคัญ น้ําหนัก 

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ 5 

ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการแล้ว 4 

งบประมาณที่ใช้ดําเนินการไม่เกิน100,000 บาท 3 

งบประมาณที่ใช้ดําเนินการตั้งแต่100,000 – 
1,000,000 บาท 

2 

ใช้งบประมาณมากกว่า 1,000,000 1 
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น้ําหนักของเกณฑ์มาตรฐาน 
          หลักการให้คะแนนโดยให้คะแนนปัญหาแต่ละปัญหาตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
องค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร เช่น งบประมาณ ความยากง่ายในการแก้ปัญหา (ข้อจํากัดด้าน
กฎหมาย ข้อจํากัดด้านบริหารจัดการ ข้อจํากัดด้านทรัพยากร  ข้อจํากัดด้านเวลา) ความรุนแรงของ
ปัญหาซึ่งส่งผลต่อบุคลากรและองค์กร 
 

ความสําคัญ น้ําหนัก (W) 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4 

จํานวนความคิดเห็นเพิ่มเติม 2 

ความรุนแรงของปัญหา 3 

ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา 5 

งบประมาณในการดําเนินการ 3 

 
 
ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
จํานวน
ความ
คิดเห็น 

ความ
รุนแรงของ
ปัญหา 

ความยาก
ง่ายในการ
แก้ปัญหา 

งบประมาณ 

1. ปัจจัยสร้างบรรยากาศในการ
ทํางาน 

     

1.1 นโยบายการบริหารงาน 3.31 7 3 1 4 

1.2 การติดต่อสื่อสาร 3.30 4 3 5 4 

1.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน 

3.59 4 2 3 4 

1.4 สภาพแวดล้อมในการทาํงานด้าน
สุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกัน
ภัย อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน 

3.21 6 4 3 4 

1.5 การพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร 3.41 7 3 5 4 

1.6 การบริการและสวัสดิการ 3.26 30 5 5 4 

1.7 ความม่ันคงในงานและโอกาสที่
เท่าเทียมกัน 
 

3.21 9 2 1 4 
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ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
จํานวน
ความ
คิดเห็น 

ความ
รุนแรงของ
ปัญหา 

ความยาก
ง่ายในการ
แก้ปัญหา 

งบประมาณ 

2. ปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางาน 

     

2.1 ความสําเร็จของงาน การยกย่อง
ชมเชย และความก้าวหน้าในงาน 

3.22 8 2 2 4 

2.2 ลักษณะของงานและปริมาณงาน
ที่รับผิดชอบ 

3.46 3 2 2 4 

2.3 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 3.21 2 2 1 5 
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ตารางที่ 4 การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

หลักเกณฑ ์
ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจ 
จํานวนความ

คิดเห็นเพิ่มเติม 
ความรุนแรงของ

ปัญหา 
ความยากง่ายใน
การแก้ไขปัญหา 

งบประมาณในการ
ดําเนินการ  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุก 
การให้
คะแนน
ปัญหา 

น้ําหนัก 
(4) 

การให้
คะแนน
ปัญหา 

น้ําหนัก 
(2)  

การให้
คะแนน
ปัญหา 

น้ําหนัก 
(3)  

การให้
คะแนน
ปัญหา 

น้ําหนัก 
(5)  

การให้
คะแนน
ปัญหา 

น้ําหนัก 
(3) 

น้ําหนัก
รวม 

ลําดับ
ความ
สําคัญ 

1. ปัจจัยสร้างบรรยากาศในการทํางาน             

1.1 นโยบายการบริหารงาน 3 12 3 6 3 9 1 5 4 12 44 7 

1.2 การติดต่อสื่อสาร 3 12 2 4 3 9 5 25 4 12 62 2 

1.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือเพื่อนร่วมงาน 

2 8 2 4 2 6 3 15 4 12 45 6 

1.4 สภาพแวดล้อมในการทํางานด้านสุขอนามัย ความ
ปลอดภัย การป้องกันภัย อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน 

3 12 3 6 4 12 3 15 4 12 57 4 

1.5 การพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร 2 8 3 6 3 9 5 25 4 12 60 3 

1.6 การบริการและสวัสดิการ 3 12 5 10 5 15 5 25 4 12 74 1 

1.7 ความมั่นคงในงานและโอกาสที่เท่าเทียมกัน 3 12 3 6 2 6 1 5 4 12 41 8 

2. ปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการทํางาน             

2.1 ความสําเร็จของงาน การยกย่องชมเชย และ
ความก้าวหน้าในงาน 

3 12 3 6 2 6 2 10 4 12 46 5 

2.2 ลักษณะของงานและปริมาณงานที่รับผิดชอบ 2 8 2 4 2 6 2 10 4 12 40 9 

2.3 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 3 12 2 4 2 6 1 5 4 12 39 10 
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ตารางที่ 5 ความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ปัจจัยที่มีผลต่อ การสร้างบรรยากาศ การสร้างแรงจูงใจ 

1 การบริการและสวัสดิการ   

2 การติดต่อสื่อสาร   

3 การพัฒนาฝึกอบรม   

4 สภาพแวด ล้อม ในการทํ า ง านด้ าน
สุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกัน
ภัย อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

  

5 ความสําเร็จของงาน การยกย่องชมเชย 
และความก้าวหน้าในงาน 

  

6 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน 

  

7 นโยบายและการบริหารงาน   

8 ความม่ันคงในงานและโอกาสที่เท่าเทียม   

9 ลักษณะของงานและปริมาณงานที่
รับผิดชอบ 

  

10 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ   
 
 4.4  การจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล ในประเด็น HR1 กําหนดให้ส่วนราชการต้องกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร  ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการ
สํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและนําผล
การสํารวจมาจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อ
จัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากการ
วิเคราะห์ผลการสํารวจและจัดลําดับความสําคัญดังกล่าว สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
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 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
  วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรการ 
   1. พัฒนางานบริการและสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   2. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี 
   3. นโยบายการบริหารจัดการและการสื่อสารที่ชดัเจน 
   4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 2. เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
  มาตรการ 
   1. ยกย่องชมเชยคนดีและส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
   2. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
  เป้าหมาย 
   ร้อยละ 70 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการสร้าง
ความผาสุก 
 การติดตามและประเมินผล 
 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 และแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อเลขาธิการวุฒิสภา 
 โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้    



 
 
 
 
 
 
 

แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ 
ของบคุลากรสาํนักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559  

(ทบทวนครั้งที่ 1) 
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แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
 

ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. การสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับที่พักอาศัย
ของบุคลากร
สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- มีการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ที่พักอาศัยของ
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

-  
 

 
 

 
 

 
 

2. ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน 

- จัดตู้ยาสามญั
ประจําบ้าน 1 แห่ง 
ณ ชั้น 1 อาคารสุข
ประพฤติ 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

     

1. เสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดี
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
สํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภาให้
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนางาน
บริการและ
สวัสดิการที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของบุคลากร
สํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

3. ตลาดนัดสินค้า
ราคาถูก ณ อาคาร
สุขประพฤติ 

- มีการจัดตลาดนัด
สินค้าราคาถูก       
ณ อาคารสุขประพฤติ
ให้กับบุคลากร เดือน
ละ 1 ครั้ง 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

     

(ไม่ใช้งบประมาณ) 

(ใช้งบประมาณในส่วนของสวัสดิการ) 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   4. ชมรมอดีต
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา 
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- มีกิจกรรม
ช่วยเหลืออดีต
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา 
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

     

 
 
 
 
 

  5. โครงการจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก
สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจต่อสถานรับ
เลี้ยงเด็กสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

ใช้
งบประมาณ
สวัสดิการ 
44,000 

127,000 203,900 - - 

   6. สวัสดิการเงินกู้
เพื่อที่อยู่อาศัยของ
ข้าราชการ 
   - สินเชื่อ
กรุงไทย-กบข. 
   - สินเชื่อ
สวัสดิการของ 

- มสีวัสดิการเงินกู้
เพื่อที่อยู่ให้กับ
บุคลากร อย่างน้อย 
4 สวัสดิการ 
- มีช่องทางในการ
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

     
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

(ใช้งบประมาณในส่วนของสวัสดิการ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   ธนาคารกรุงไทย 
   - สินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 
   - สินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัยธนาคาร
ออมสิน 

เกี่ยวกับสวัสดิการ
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

      

   7. โครงการเงินยืม
เพื่อช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน 

- มสีวัสดิการเงินยืม
เพื่อช่วยเหลือ
บุคลากรกรณฉีุกเฉิน
คนละ 3,000 บาท 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

   8. สินเชื่อ
เอนกประสงค์ 
   - สินเชื่อ
สวัสดิการธนาคาร
ออมสิน 
   - สินเชื่อเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการของ 

- มสีวัสดิการเงินกู้
เอนกประสงค์ให้กับ
บุคลากร อย่างน้อย 
3 สวัสดิการ 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

     
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

(ใช้งบประมาณในส่วนของสวัสดิการ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   ธนาคารออมสิน        
      - สินเชื่อ

โครงการเงินกู้ เพื่อ
เป็นสวัสดิการ
สําหรับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ธนาคารกรุงไทย 

       

   9. การตรวจ
สุขภาพประจําปี 

- มีการตรวจสขุภาพ
ประจําปีละ 1 ครั้ง 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

425,810 
 

450,000 450,000 450,000 450,000 

   10. การตรวจ
สุขภาพเป็นกรณี
พิเศษสํานักการ
พิมพ์ 

- มีการตรวจสขุภาพ
เป็นกรณีพิเศษของ
สํานักการพิมพ์  
ปีละ 1 ครั้ง 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

   11. ห้องพยาบาล 
อาคารรัฐสภา 2 

- มีห้องพยาบาล
อาคารรัฐสภา 2  

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

329,735 330,000 330,000 330,000 330,000 

   12. สวัสดิการ
ร้านอาหาร 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อร้านอาหาร 
ชั้น 2 อาคารสขุ 

คณะทํางาน
บริหารจัดการ
พื้นที่ชั้น 2 อาคาร
สุขประพฤติ 

     
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

    ประพฤติ       

   13. สถานที่ออก
กําลังกาย (fitness) 

- มสีถานที่ออกกําลัง
กายให้กับบุคลากร 
ณ อาคารสุข
ประพฤติ 1 แห่ง 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

     

   14. สินเชื่อ
การศึกษาเพื่อ
สมาชิก กบข. ของ
ธนาคารกรุงไทย 

- มสีินเชื่อการศึกษา
เพื่อสมาชิก กบข. 
ของธนาคารกรุงไทย 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

     

   15. เงินช่วยเหลือ
ข้าราชการ บิดา 
มารดา คู่สมรสที่
เสียชีวิต 

- มสีวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือข้าราชการ 
บิดา มารดา คู่สมรส
ที่เสียชีวิต  
1 สวัสดิการ 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

     

   16. เงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

- มสีวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือให้กับ
ผู้ประสบภัยพิบัติ  
1 สวัสดิการ 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

     

(ใช้งบประมาณในส่วนของสวัสดิการ) 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 

(ใช้งบประมาณในส่วนของสวัสดิการ) 

(ใช้งบประมาณในส่วนของสวัสดิการ) 



 48 

ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   17. สวัสดิการน้ํา
ดื่ม 

- มสีวัสดิการน้ําดื่ม
ให้กับบุคลากรทุก
สํานัก 1 สวัสดิการ 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

297,600 297,600 297,600 297,600 297,600 

   18. บริการรถรับ-
ส่งบุคลากร เพือ่
ปฏิบัติราชการ
ระหว่างอาคารสุข
ประพฤติและ
อาคารรัฐสภา 2 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรพึงพอใจต่อ
บริการรถรับ-ส่ง
บุคลากรเพื่อปฏิบัติ
ราชการระหว่าง
อาคารสุขประพฤติ
และอาคารรัฐสภา 2 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

8,169,480 8,169,480 8,169,480 8,169,480 8,169,480 

   19. สวัสดิการ
คัดเลือกผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาบุตร
ธิดาข้าราชการ 

- ทุนการศึกษาบุตร
ธิดาข้าราชการ    
50 ทุน/ปีทุนละ 
3,000 บาท 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

   20. เว็บเพจเพื่อเป็น
ช่องทางรับรู้ข้อมูล
ด้านสวัสดิการของ
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- มีเว็บเพจเพื่อเป็น
ช่องทางรับรู้ข้อมูล
ด้านสวัสดิการของ
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร และ
สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

-     

(ใช้งบประมาณในส่วนของสวัสดิการ) 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

    1 เว็บเพจ       

   21. ทบทวนสิทธิ
ประโยชน์ของ
พนักงานจ้างเหมา
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- มีการทบทวนสิทธิ
ประโยชน์ของ
พนักงานจ้างเหมา
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
1 ครั้ง 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - - 

   22. พัฒนาห้อง 
อาหารสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
เป็นแหล่งความรู้
สําหรับข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างเหมา 

- มแีหล่งความรู้
สําหรับข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างเหมา 1 
แห่ง 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

- 25,000    

   23. การสื่อสารการ
ตรวจสุขภาพ
ประจําปี 
 

- มีการสื่อสารการ
ตรวจสุขภาพ ปีละ 1 
ครั้ง 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

-     

(ไม่ใช้งบประมาณ) 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   24. ศึกษาแนวทาง
การจัดทําที่พัก
อาศัยของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- มีรายงาน
การศึกษาแนว
ทางการจัดทําที่พัก
อาศัยของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

- - (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

- - 

   25. ศึกษาแนวทาง
การจัดทํารถรับส่ง
บุคลากร 

- มีรายงานการศึกษา
แนวทางการจัดทํารถ
รับส่งบุคลากร 1 
ฉบับ 

สํานักการคลัง
และงบประมาณ 

- - (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

- - 

  1.2 พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ในการ
ปฏิบัติงานที่ดี 

1. แผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย แผน
สํารองฉุกเฉินกรณี
เกิดอุทกภัยและ
แผ่นดินไหว ประจํา
อาคารสุขประพฤติ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- มีการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย แผนสาํรอง
ฉุกเฉินกรณีเกดิอุทก
ภัยและแผ่นดินไหว 
ประจําอาคารสุข
ประพฤติสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

สาํนักบริหารงาน
กลาง 

  90,000 81,400 90,000 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   2. แผนการรักษา
ความปลอดภัย
ภายในอาคาร
รัฐสภา 2 

- มีการฝึกซ้อม
แผนการรักษาความ
ปลอดภัย ภายใน
อาคารรัฐสภา 2 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

สํานักบริหารงาน
กลาง 

  42,000 42,000 42,000 

   3. การฉีดปลวก 
แมลง และกําจดัหนู 
ณ อาคารสุข
ประพฤติ 

- มีการดําเนินการ
ฉีดปลวก แมลง และ
กําจัดหนู ณ อาคาร
สุขประพฤติ  
3 เดือน / 1 ครั้ง 

สํานักบริหารงาน
กลาง กลุ่มงาน
อาคารสถานที่ 

125,832 - - - - 

   4. การฉีดปลวก 
แมลง และกําจดัหนู 
ณ อาคารรัฐสภา 2 

- มีการดําเนินการ
ฉีดปลวก แมลง และ
กําจัดหนู ณ อาคาร
รัฐสภา 2        
เดือนละ 1 ครัง้ 
 
 
 
 

สํานักบริหารงาน
กลาง กลุ่มงาน
อาคารสถานที่ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   5. วุฒิสภารักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละ 85 ของ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
ชีวภาพ (EM) ที่ผลิต
สามารถนํามาใช้ใน
การทําความสะอาด
ในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักบริหารงาน
กลาง 

25,000 - 188,984 105,984 188,984 

   6. หน้าบ้านน่ามอง - มีการปรับพื้นที่
บริเวณหน้า
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา อาคารสุข
ประพฤติ ให้สะอาด 
สวยงาม ปีละ 1 ครั้ง 

สํานักบริหารงาน
กลาง 
 
 
 

-    - 

   7. กิจกรรม 5 ส. - มีการตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ดําเนินการ 5ส ปีละ 
4 ครั้ง 

คณะอนุกรรมการ
รณรงค์และ
ประเมินผล
โครงการ 5ส 

50,000 
(ใช้

งบประมาณ
ในส่วนของ
สวัสดิการ) 

- - - - 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   8. การเช่าสายนํา
สัญญาณความเร็ว
สูง (Leased Line) 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในความเร็ว
ในการสืบค้นขอ้มูล 
การรับ-ส่งข้อมลู 
ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต บริการ
ดาวน์โหลด ต่างๆ 
เป็นต้น  

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2,500,000 2,800,000 - - - 

   9. การจัดหาลิขสิทธิ์
การใช้งาน 
(License) สําหรับ
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายและระบบ
ป้องกันไวรัส 

- ร้อยละ 80 ของ
อุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์
การใช้งาน 
(License) สามารถ
ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4,000,000 2,500,000 - - - 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   10. การจัดหาระบบ
ตรวจจับและ
ป้องกันการบุกรุก
และโจมตีจาก
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ภายนอก (IPS) เพื่อ
ทดแทนของเดิม 

- ข้อมลูของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีความ
ปลอดภัยจากการถูก
โจมตีบุกรุกจาก
ภายนอก (Hacker) 
ร้อยละ 80 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4,000,000 - - - - 

   11. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บํารุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจใน
ประสิทธิภาพ การ
แก้ไขปัญหา 
ข้อขัดข้อง การใช้
งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์   
 
 
 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

5,000,000 10,000,000 - - - 



 55 

ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   12. การบํารุงรกัษา
ระบบฐานข้อมูล
และระบบโปรแกรม
ประยุกต์ 

- สามารถแก้ไข
ข้อขัดข้องของระบบ
สารสนเทศและ
อุปกรณ์ควบคุมได้
ภายใน 10 ชั่วโมง 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

6,518,740 - - - - 

   13. โครงการจดัหา
อุปกรณ์ Access 
Switch ทดแทน
ของเดิมและ
จุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตให้
รองรับการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบ 1 : 1 

- จํานวนชั่วโมงของ
ความขัดข้องในการ
ให้บริการของระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมเ่กิน 
80 ชม./ปี 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- 7,250,000 - - - 

   14. โครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต์
และฐานข้อมลูของ
วุฒิสภาเข้าถึงได้
ง่าย 

- ร้อยละ 75 ของ
ผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศมคีวาม
พึงพอใจในเว็บไซต์ 
www.senate.go.th 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- 2,000,000 - - - 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   15. โครงการจดัตั้ง
ศูนย์สารสนเทศ
สํารองอันเนื่องจาก
ภัยพิบัติ (Disaster 
Recovery Site) 

- มีระบบสํารองที่
สามารถทํางานแทน
ได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
หรือมีความจําเป็นที่
จะต้องหยุด
ให้บริการที่ระบบ
หลัก โดยมีระบบ
สํารองข้อมูลที่
ถูกต้องตรงกัน 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- - - - 32,500,000 

   16. การจัดหา
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ 
แม่ข่ายซอฟต์แวร์ 
ระบบจัดการฐาน 
ข้อมูลซอฟต์แวร์ 
ระบบบริหารจัดการ
ระบบโปรแกรม
ประยุกต์ และการ
บํารุงรักษาระบบ 

- ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการที่
ถูกลิขสทิธิ์ 1 ปี และ
สามารถแก้ไข
ข้อขัดข้องของระบบ
สารสนเทศและ
อุปกรณ์ควบคุมได้
ภายใน 12 ชั่วโมง 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- 6,000,000    
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   17. การขอและ
ตรวจติดตามการ
รักษาระบบ
บริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 

- ร้อยละ 90 ของผู้
มาขอใช้บริการมี
ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพและบริการ 

สํานักการพิมพ์ 39,000 85,600 48,150 48,150 85,600 

   18. โครงการจดัหา
ครุภัณฑ์การพิมพ์ 

- ร้อยละ 85 ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในด้าน
คุณภาพและการ
บริการของสํานัก
การพิมพ์ 

สํานักการพิมพ์ - 400,000 - - - 

  1.3 นโยบาย
การบริหาร
จัดการและการ
สื่อสารที่ชัดเจน 

1. โครงการเสรมิ 
สร้างการสื่อสาร
ภายในองค์กร
เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคล 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคลตาม
กฎหมายใหม่ 

สํานักบริหารงาน
กลาง 

25,000 30,000 25,000 25,000 25,000 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   2. การสื่อสาร
หลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งหรือเลือก
บุคคลขึ้นดํารง
ตําแหน่ง 

- มีการสื่อสาร
หลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งหรือเลือก
บุคคลขึ้นดํารง
ตําแหน่ง อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

สํานักบริหารงาน
กลาง 

-     

   3. โครงการการ
สื่อสารแผน
ยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2555-2559 

- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีการ
รับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2555-2559) 
ที่ถูกต้องตรงกัน 
 
 
 
 

สํานักนโยบาย
และแผน 

- 42,000 - - - 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   4. โครงการสัมมนา
แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2555-2559 

- แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2555-2559 ที่
มีการทบทวนฯ 
จํานวน 1 ฉบับ 

สํานักนโยบาย
และแผน 

- 271,000 - - - 

   5. การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- ร้อยละ 80 ของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ได้รับการ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 

สํานักนโยบาย
และแผน 

3,500     
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   6. โครงการชี้แจง
กรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2556 

- ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับฟังการชี้แจงมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

สํานักนโยบาย
และแผน 

- 37,000 - - - 

   7. การจัดกิจกรรม
ชี้แจงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา 

- มีการจัดกิจกรรม
ชี้แจงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา ปีละ 
1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

-     
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

  1.4 พัฒนา
บุคลากรให้มี
ศักยภาพและมี
ความสัมพันธ์   
ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

1. โครงการสัมมนา
ทางวิชาการและ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการ
ด้านกฎหมายแก่
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรผู้เข้ารว่ม
สัมมนาทางวิชาการ
และอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานวิชาการ
ด้านกฎหมาย 

สํานักกฎหมาย - 166,000 89,000 191,300 361,800 

   2. โครงการความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้าน
นิติบัญญัติระหว่าง
สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
และสํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2556 

- ร้อยละ 80 ของ 
นิติกรผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถนํา
ความรู้มาปรับใช้ใน
งานร่างกฎหมาย
และการทํา
ความเห็นทาง
กฎหมาย 

สํานักกฎหมาย - (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

- - - 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   3. โครงการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานของ
บุคลากร (Basic 
Skill) 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะพื้นฐานของ
บุคลากร (Basic 
Skill) เพิ่มขึ้น 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

90,000 768,000 1,468,000 1,468,000 1,468,000 

   4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Core 
Competency) 

1. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมี
สมรรถนะหลักตามที่
องค์กรคาดหวัง 
2. ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
เพิ่มขึ้น 
 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

243,900 350,000 335,000 350,000 370,000 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   5. โครงการพัฒนา
สมรรถนะ
เฉพาะงานของ
บุคลากร 
(Functional 
Competency) 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
อบรม/สัมมนา
เพิ่มขึ้น 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1,017,475 802,000 2,440,000 2,820,000 2,350,000 

   6. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบริหาร
ของบุคลากร 
(Management 
Competency) 

- ร้อยละ 80 ของ   
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
เพิ่มขึ้น 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- 622,000 - 730,000 - 

   7. โครงการ
เสริมสร้างความรู้
ด้านรัฐธรรมนูญ
และความรู้ในวงงาน
รัฐสภา 

- ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านรัฐธรรมนูญและ
วงงานรัฐสภา 
 
 

สํานัก
ภาษาต่างประเทศ 

- 20,000 - - - 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   8. โครงการส่ง
บุคลากรไปศึกษา/
อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมได้
จัดทํารายงานผล
การศึกษา/อบรมใน
หลักสูตรต่างๆ กับ
หน่วยงานภายนอก 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

942,000 1,272,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

   9. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- ร้อยละ 80 ของ   
ผู้ได้รับทุนการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ
ในเชิงวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

3,800,000 3,800,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

   10. โครงการ
แลกเปลี่ยน
ข้าราชการและ
การศึกษาดูงานของ
สมาชิกวุฒิสภาและ
ข้าราชการ          
ณ ต่างประเทศ 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดทํารายงานผลการ
แลกเปลี่ยน เยือน 
และศึกษาดูงาน ณ 
ต่างประเทศ จํานวน 
10 ฉบับ 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

5,700,000 1,964,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   11. โครงการ
สัมมนาและศึกษาดู
งานด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาและศึกษาดู
งานด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

270,000 - - - - 

   12. โครงการพฒันา
บุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
การปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

587,150 700,000 800,000 800,000 800,000 

   13. โครงการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ดําเนินการ
ประเมินผลตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปี 

- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในกรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และ 
PMQA 

สํานักนโยบาย
และแผน 

240,000 - - - - 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   งบประมาณ พ.ศ. 
2555 

       

   14. โครงการ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
การทํางาน 

- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้าง
สัมพันธภาพและการ
ทํางานเป็นทีม 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

500,000 3,650,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

   15. โครงการ
พัฒนาองค์ความรู้ 

- ร้อยละ 60 ของ
บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภานําความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

180,000 250,000 300,000 300,000 300,000 

   16. โครงการพัฒนา
ประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กระบวนการไดม้า
ซึ่งกรรมการกิจการ 

- มแีนวทางการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กระบวนการได้มาซึ่ง
กรรมการกิจการ
กระจายเสียง  

สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ 

- - - 16,000 - 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   กระจายเสียงกจิการ
โทรทัศน ์และ
กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 
ตามหลักบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 
ตามหลัก 

      

   17. โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความผาสกุ
ของบุคลากร 

- ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกของ
บุคลากร 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

473,870 394,000 699,000 699,000 699,000 

   18. โครงการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสําหรับ
บุคลากรสํานัก
กรรมาธิการ 1,2,3 
 

- ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
ร่วมโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
สําหรับบุคลากร
สํานักกรรมาธิการ 
1,2,3 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- - 510,000 - 510,000 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   19. กิจกรรม
ฝึกอบรมโครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
หลักสูตร “นักสร้าง
สุของค์กร” 

- บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ หลักสูตร “นัก
สร้างสุของค์กร” 
อย่างน้อย 3 รุ่น 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

- - - 

2. เสริมสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสร้าง
ความพึงพอใจ
และขวัญ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  

2.1 ยกย่อง
ชมเชยคนดีและ
ส่งเสริมให้
บุคลากรมี
ความก้าวหน้า
ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. การรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหแ้ก่
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา   
- กิจกรรมยกยอ่ง
บุคลากรที่ยึดมัน่
ตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 

- มีกิจกรรมยกย่อง
บุคลากรที่ยึดมัน่
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

36,000 20,000 36,000 36,000 36,000 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

   2. แผนการเสริม 
สร้างความก้าวหน้า
ในสายงาน 
(Career Path) 
และแผนสืบทอด
ตําแหน่งผู้บริหาร 

สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีแผนการ
สร้างความก้าวหน้า
ในสายงาน (Career 
Path) และแผนการ
สืบทอดตําแหน่ง
ผู้บริหาร จํานวน 2 
แผน 

สํานักบริหารงาน
กลาง 

1,930,000 - - - - 

  2.2 พัฒนา
ระบบการ
ปฏิบัติงาน และ
มอบหมายงาน
ตามความรู้ 

1. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

- ร้อยละ 75 ของ
ข้าราชการได้รับการ
ประเมินตามระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักบริหารงาน
กลาง 

312,000 450,000 509,000 509,000 509,000 

  ความสามารถ 2. โครงการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงานและ
กรอบอัตรากําลัง 

- มีข้อเสนอการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงานของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน 1 
ฉบับ 

สํานักบริหารงาน
กลาง 

- - 2,000,000 - - 
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ระยะเวลาดําเนินการ แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

    - แผนอัตรากําลัง
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จํานวน 1 ฉบับ 

      

   3. การมอบหมาย
และการกระจาย
อํานาจการ
บริหารงาน 

- มีการมอบหมาย
และการกระจาย
อํานาจการบริหาร 
งานมากกว่า 1 ครั้ง 

สํานักบริหารงาน
กลาง 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 



 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบตัิการเสริมสร้างความผาสุกและความพงึพอใจ

ของบคุลากรสาํนักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตามแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

 
แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเสรมิสร้าง
บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้
สามารถปฏิบัติงานได้ 

1.1 พัฒนางาน
บริการและสวัสดิการ
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

1. การสื่อสารสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับที่พักอาศัย
ของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- มีการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับที่
พักอาศัยของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

2. ตู้ยาสามัญประจําบ้าน - จัดตู้ยาสามญัประจํา
บ้าน 1 แห่ง ณ ชั้น 1 
อาคารสุขประพฤติ 

ใช้งบประมาณใน
ส่วนของสวัสดิการ 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

 อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ตลาดนัดสินค้าราคา
ถูก ณ อาคารสุขประพฤติ 

- มีการจัดตลาดนัด
สินค้าราคาถูก         
ณ อาคารสุขประพฤติ
ให้กับบุคลากร เดือนละ 
1 ครั้ง 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   4. ชมรมอดีตขา้ราชการ 
ลูกจ้างประจํา สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- มีกิจกรรมช่วยเหลือ
อดีตข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจําสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ใช้งบประมาณใน
ส่วนของสวัสดิการ 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   5. โครงการจัดตั้งสถาน
รับเลี้ยงเด็กสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึง
พอใจต่อสถานรับเลี้ยง
เด็กสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

127,000 
(ใช้งบประมาณใน
ส่วนของสวัสดิการ) 

มี.ค. – เม.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   6. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่
อยู่อาศัยของข้าราชการ 
   - สินเชื่อกรุงไทย-กบข. 
   - สินเชื่อสวัสดิการของ
ธนาคารกรุงไทย 
   - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
   - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารออมสิน 

- มสีวัสดิการเงินกู้
เพื่อที่อยู่ให้กับบุคลากร 
อย่างน้อย 4 สวัสดิการ 
- มีช่องทางในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสวัสดิการของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   7. โครงการเงินยืมเพื่อ
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

- มสีวัสดิการเงินยืมเพื่อ
ช่วยเหลือบุคลากรกรณี
ฉุกเฉิน คนละ 3,000 
บาท 

300,000 
(ใช้งบประมาณใน
ส่วนของสวัสดิการ) 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   8. สินเชื่อเอนกประสงค์ 
   - สินเชื่อสวัสดิการ
ธนาคารออมสิน 
   - สินเชื่อเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการ
ของธนาคารออมสิน 
   - สินเชื่อโครงการเงินกู้
เพื่อเป็นสวัสดิการสําหรับ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาธนาคารกรุงไทย 

- มสีวัสดิการเงินกู้
เอนกประสงค์ให้กับ
บุคลากร อย่างน้อย 3 
สวัสดิการ 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   9. การตรวจสขุภาพ
ประจําปี 
 
 

- มีการตรวจสขุภาพ
ประจําปีละ 1 ครั้ง 

450,000 
 

มิ.ย. – ส.ค. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   10. การตรวจสุขภาพเป็น
กรณีพิเศษของสํานักการ
พิมพ์ 

- มีการตรวจสขุภาพ
เป็นกรณีพิเศษของ
สํานักการพิมพ์ ปีละ 1 
ครั้ง 

30,000 ก.ค. – ส.ค. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   11. ห้องพยาบาล อาคาร
รัฐสภา 2 

- มีห้องพยาบาลอาคาร
รัฐสภา 2 

330,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   12. สวัสดิการร้านอาหาร - ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อร้านอาหาร ชั้น 
2 อาคารสุขประพฤติ 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 คณะทํางานบริหาร
จัดการพื้นที่ชั้น 2 
อาคารสุขประพฤติ 
 

   13. สถานที่ออกกําลัง
กาย (fitness) 

- มสีถานที่ออกกําลัง
กายให้กับบุคลากร ณ 
อาคารสุขประพฤติ     
1 แห่ง 

ใช้งบประมาณใน
ส่วนของสวัสดิการ 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   14. สินเชื่อการศึกษาเพื่อ
สมาชิก กบข. ของ
ธนาคารกรุงไทย 
 

- มสีินเชื่อการศึกษา
เพื่อสมาชิก กบข. ของ
ธนาคารกรุงไทย 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   15. เงินช่วยเหลือ
ข้าราชการ บิดา มารดา 
คู่สมรสที่เสียชีวิต 

- ม ีเงินช่วยเหลือ
ข้าราชการ บิดามารดา 
คู่สมรสที่เสียชีวิต  
1 สวัสดิการ 

ใช้งบประมาณใน
ส่วนของสวัสดิการ 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   16. เงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

- มสีวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ 1 สวัสดิการ 

ใช้งบประมาณใน
ส่วนของสวัสดิการ 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   17. สวัสดิการน้ําดื่ม 
 

- มสีวัสดิการน้ําดื่ม
ให้กับบุคลากร ณ 
อาคารสุขประพฤติ 
จํานวน 1 แห่ง 

297,600 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   18. บริการรถรับ-ส่ง
บุคลากร เพื่อปฏิบัติ
ราชการระหว่างอาคารสุข
ประพฤติกับอาคาร
รัฐสภา 2 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรพึงพอใจต่อ
บริการรถรับ-ส่ง
บุคลากร เพื่อปฏิบัติ
ราชการระหว่างอาคาร
สุขประพฤติและอาคาร
รัฐสภา 2 

8,169,480 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 



 76 

แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   19. สวัสดิการคัดเลือกผู้
ได้รับทุนการศึกษาบุตร
ธิดาข้าราชการ 

- มีทุนการศึกษาบุตร
ธิดาข้าราชการ อย่าง
น้อย 50 ทุน/ปี ทุนละ 
3,000 บาท 

150,000 
(ใช้งบประมาณใน
ส่วนของสวัสดิการ) 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   20. เว็บเพจเพื่อเป็น
ช่องทางรับรู้ข้อมูลด้าน
สวัสดิการของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- เว็บเพจเพื่อเป็น
ช่องทางรับรู้ข้อมูลด้าน
สวัสดิการของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 1 เว็บเพจ 

(ไม่ใช้งบประมาณ) พ.ค. – ก.ย. 56 สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร และ
สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   21. ทบทวนสทิธิ
ประโยชน์ของพนักงาน
จ้างเหมาของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- มีการทบทวนสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงาน
จ้างเหมาของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 1 
ครั้ง 

(ไม่ใช้งบประมาณ) พ.ค. – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

   22. พัฒนาห้องอาหาร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเป็นแหล่งความรู้
สําหรับข้าราชการ 
พนักงานราชการ  

- มแีหล่งความรู้สําหรับ
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างเหมา 
1 แห่ง 

25,000 พ.ค. – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างเหมา 

    

   23. การสื่อสารการตรวจ
สุขภาพประจําปี 

- มีการสื่อสารการ
ตรวจสุขภาพ ปีละ 1 
ครั้ง 

(ไม่ใช้งบประมาณ) พ.ค. – ก.ย. 56 สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

  1.2 พัฒนาสภาพ 
แวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่ดี 

1. แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย แผนสาํรวจ
ฉุกเฉินกรณีเกดิอุทกภัย
และแผ่นดินไหวประจํา
อาคารสุขประพฤติ 
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- มีการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย แผนสาํรอง
กรณีเกิดอุทกภัยและ
แผ่นดินไหวประจํา
อาคารสุขประพฤติ 
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

ไม่ใช้งบประมาณ มิ.ย. – ต.ค. 56 สํานักบริหารงาน
กลาง 

   2. แผนการรักษาความ
ปลอดภัยภายในอาคาร
รัฐสภา 2 

- มีการฝึกซ้อมแผนการ
รักษาความปลอดภัย
ภายในอาคารรัฐสภา 2 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

ไม่ใช้งบประมาณ มิ.ย. – ต.ค. 56 สํานักบริหารงาน
กลาง 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   3. การฉีดปลวก แมลง 
และกําจัดหนู ณ อาคาร
รัฐสภา 2 

- มีการดําเนินการฉีด
ปลวก แมลง และกําจัด
หนู ณ อาคารรัฐสภา 2 
เดือนละ 1 ครัง้ 

60,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักบริหารงาน
กลาง 

   4. หน้าบ้านน่ามอง 
 
 

- มีการปรับพื้นที่บริเวณ
หน้าสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ให้
สะอาด สวยงาม  
ปีละ 1 ครั้ง 

(ไม่ใช้งบประมาณ) พ.ค. – ก.ย. 56 สํานักบริหารงาน
กลาง 

   5. การเช่าสายนําสัญญาณ
ความเร็วสูง (Leased 
Line) 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บรกิารมีความพึง
พอใจในความเร็วในการ
สืบค้นข้อมลู การรับ-ส่ง
ข้อมูล ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต
บริการ ดาวน์โหลด 
ต่างๆ เป็นต้น  

2,800,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   6. การจัดหาลิขสิทธิ์การใช้
งาน (License) สําหรับ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
และระบบป้องกันไวรัส 

- ร้อยละ 80 ของ
อุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์การ
ใช้งาน (License) 
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2,500,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

   7. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบํารุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในประสิทธิภาพ 
การแก้ไขปัญหา 
ข้อขัดข้อง การใช้งาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

10,000,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

   8. โครงการจัดหาอุปกรณ์ 
Access Switch ทดแทน
ของเดิมและจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตให้รองรับการ
ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบ 1: 1 

- จํานวนชั่วโมงของ
ความขัดข้องในการ
ให้บริการของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่เกิน 80 ชั่วโมง/ปี 

7,250,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   9. โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์และฐานข้อมูลของ
วุฒิสภาเข้าถึงได้ง่าย 

- ร้อยละ 75 ของ
ผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศมคีวามพึง
พอใจในเว็บไซต์ 
www.senate.go.th 

2,000,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

   10. การจัดหาลขิสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ 
ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย
ซอฟต์แวร์ ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ 
ระบบบริหารจัดการ ระบบ
โปรแกรมประยกุต์ และ
การบํารุงรักษาระบบ 

- ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการที่ถูก
ลิขสิทธิ์ 1 ปี และ
สามารถแก้ไข
ข้อขัดข้องของระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์
ควบคุมได้ภายใน 12 
ชั่วโมง 

6,000,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

   11. การขอและตรวจ
ติดตามการรักษาระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 

- ร้อยละ 90 ของผู้มา
ขอใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพและ
บริการ 

85,600 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการพิมพ์ 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   12. โครงการจดัหา
ครุภัณฑ์การพิมพ์ 

- ร้อยละ 85 ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในด้านคุณภาพ
และการบริการสํานัก
การพิมพ์ 

440,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักการพิมพ์ 

  1.3 นโยบายการ
บริหารจัดการและ
การสื่อสารที่ชัดเจน 

1. โครงการเสรมิสร้างการ
สื่อสารภายในองค์กร
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้าน
การบริหารงานบุคคล 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรผู้เข้ารว่ม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงาน
บุคคลตามกฎหมาย
ใหม ่

30,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักบริหารงาน
กลาง 

   2. การสื่อสารหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งหรือเลือก
บุคคลขึ้นดํารงตําแหน่ง 

- มีการสื่อสาร
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
หรือเลือกบุคคลขึ้น
ดํารงตําแหน่ง อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

(ไม่ใช้งบประมาณ) ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักบริหารงาน
กลาง 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   3. โครงการการสื่อสารแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2555-2559 

- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
ที่ถูกต้องตรงกัน 

42,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักนโยบายและ
แผน 

   4. โครงการสัมมนาแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2555-2559 

- แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2555-2559 ทีม่ีการ
ทบทวน จํานวน 1 ฉบับ 

271,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักนโยบายและ
แผน 

   5. การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- ร้อยละ 80 ของ
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ได้รับการปฏิบัติ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักนโยบายและ
แผน 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   5. การจัดกิจกรรมชี้แจง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การศึกษา 

- มีการจัดกิจกรรม
ชี้แจงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับทุนการศึกษา 
ปีละ 1 ครั้ง 

(ไม่ใช้งบประมาณ) ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

   6. โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับฟังการชี้แจงมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

37,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักนโยบายและ
แผน 

  1.4 การพัฒนา
บุคลากรให้มี
ศักยภาพและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 

1. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการและอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการด้าน
กฎหมายแก่บุคลากร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรผู้เข้ารว่ม
สัมมนาทางวิชาการ
และอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานวิชาการด้าน
กฎหมาย 
 

166,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักกฎหมาย  
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   2. โครงการความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านนิติ
บัญญัติระหว่างสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและ
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

- ร้อยละ 80 ของนิติกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้มา
ปรับใช้ในงานร่าง
กฎหมายและการทํา
ความเห็นทางกฎหมาย 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักกฎหมาย 

   3. โครงการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานของบุคลากร 
(Basic Skill) 

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะพื้นฐานของ
บุคลากร (Basic Skill) 
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

768,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Core 
Competency) 

1. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีสมรรถนะหลกัตามที่
องค์กรคาดหวัง 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น 

350,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล, 
สํานัก
ภาษาต่างประเทศ, 
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

   5. โครงการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะงานของ
บุคลากร (Functional 
Competency) 

1. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม/
สัมมนาเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
สามารถนําความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม/
สัมมนาไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานได้ 

802,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   6. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบริหารของ
บุคลากร (Management 
Competency) 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น 

622,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

   7. โครงการเสรมิสร้าง
ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญ
และความรู้ในวงงาน
รัฐสภา 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
รัฐธรรมนญูและวงงาน
รัฐสภา 

20,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานัก
ภาษาต่างประเทศ 

   8. โครงการส่งบุคลากรไป
ศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมได้จัดทํา
รายงานผลการศึกษา/
อบรมในหลักสตูรต่างๆ 
กับหน่วยงานภายนอก 

1,272,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

   9. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ร้อยละ 80 ของผู้
ได้รับทุนการ ศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจใน
เชิงวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

3,800,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   10. โครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการและการศึกษาดู
งานของสมาชิกวุฒิสภา
และข้าราชการ ณ 
ต่างประเทศ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดทํารายงานผลการ
แลกเปลี่ยน เยือน และ
ศึกษาดูงาน ณ 
ต่างประเทศ จํานวน 
10 ฉบับ 

1,964,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

   11. โครงการพฒันา
บุคลากรตามหลักประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการ
ปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 

700,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

   12. โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในการ
ทํางาน 

- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในการ
ทํางาน 
 
 

3,650,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   13. โครงการพฒันาองค์
ความรู้ 

- ร้อยละ 60 ของ
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภานํา
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

250,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

   14. โครงการพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกของบุคลากร 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
ผาสุก 

394,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

   15. กิจกรรมฝกึอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “นัก
สร้างสุของค์กร” 

- บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้เข้ารับการ
อบรมในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “นักสร้างสุข
องค์กร” อย่างน้อย 3 
รุ่น 

ไม่ใช้งบประมาณ มี.ค. – พ.ค. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อเสริมสรา้ง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสร้างความ
พึงพอใจและขวัญ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2.1 ยกย่องคนดีและ
ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 

1. การรณรงคส์่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
   - กิจกรรมยกย่อง
บุคลากรที่ยึดมัน่ตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- มีกิจกรรมยกย่อง
บุคลากรที่ยึดมัน่ตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 
 

20,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

  2.2 พัฒนาระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และ
มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 

- ร้อยละ 75 ของ
ข้าราชการได้รับการ
ประเมินตามระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

450,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักบริหารงาน
กลาง 

   2. การมอบหมายและการ
กระจายอํานาจการ
บริหารงาน 

- มีการมอบหมายและ
กระจายอํานาจการ
บริหารงานมากกว่า 1 
ครั้ง 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 สํานักบริหารงาน
กลาง 

 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม ปจจัยที่มีผลตอความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

โปรดระบุสํานักที่สังกัด  1  

 เลขาธิการวุฒิสภา, รองเลขาธิการวุฒิสภา, เลขานุการเลขาธิการวุฒิสภา, เลขานุการรองเลขาธิการ
วุฒิสภา   

 งานที่ปรึกษา   

 งานตรวจสอบภายใน   

 งานชวยอํานวยการนกับริหาร   

 สํานักงานประธานวุฒิสภา   

 สํานักประชาสัมพันธ   

 สํานักวิชาการ   

 สํานักการคลังและงบประมาณ   

 สํานักกฎหมาย   

 สํานักการพิมพ   

 สํานักการประชุม   

 สํานักกํากับและตรวจสอบ   

 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   

 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 สํานักการตางประเทศ   

 สํานักภาษาตางประเทศ   

 สํานักกรรมาธิการ 1   

 สํานักกรรมาธิการ 2   

 สํานักกรรมาธิการ 3   

 สํานักบริหารงานกลาง   

 สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

 สํานักนโยบายและแผน   
 

ภาคผนวก ข 



  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

เพศ  2  

 ชาย   

 หญิง   

อายุ  3  

 ต่ํากวา 21 ป   

 21 - 30 ป   

 31 – 40 ป   

 41 – 50 ป   

 51 ปขึ้นไป   

ระดับการศึกษาสูงสุด  4  

เลือก...  

สถานภาพในการทํางาน  5  

เลือก...  

อายุราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  6  

 

  สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอปจจัยสรางบรรยากาศในการทํางาน  
คําชี้แจง 
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย  
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด  

 



นโยบายการบริหารงาน  7  

 1 2 3 4 5 
นโยบาย วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของสํานักงานฯ มีความ
เหมาะสมกับสภาพการณทีเ่ปลี่ยนแปลง       

ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และ
ความสําเร็จขององคกร       

การบริหารงานมีความโปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ       
ผูบังคับบัญชาไววางใจ เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการบริหารงาน       
ผูบริหารเปนตนแบบที่ดใีหแกผูปฏิบัติงาน       

การติดตอส่ือสาร  8  

 1 2 3 4 5 
การสื่อสารดานนโยบายและการบริหารงานไปยังผูปฏิบตัิงานทุก
ระดับชั้น       

ผูบริหารเปดกวางในดานการสื่อสารกับผูปฏิบัติงานทุกระดับชั้น       
ความสะดวกของการเขาถึงชองทางการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและ
การแสดงความคิดเห็น       

การสื่อสาร 2 ทาง คือ ส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชาและ      

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงาน  9  

 1 2 3 4 5 
ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษาและชวยเหลือการปฏิบัติงานเปนอยางด ี      
การใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน       
เมื่อเกิดปญหาในการทํางานมีการประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทาง      

สภาพแวดลอมในการทํางานดานสุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกันภยั อุปกรณการปฏิบัติงาน  10  

 1 2 3 4 5 



มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเตรียมความพรอม การมีระบบ
รักษาความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน เพือ่เตรียมรับเหตุการณ
ฉุกเฉิน เชน มีแผนการฝกซอมกรณีเกดิเพลิงไหม จลาจล ภัยพิบัติ
ตาง ๆ มีการแลกบัตรเขาออก โทรทัศนวงจรปด บันไดหนีไฟ 
สัญญาณเตือนภัย เปนตน  

     

สถานที่ทํางานสะอาดและถูกสุขลักษณะ (แสงสวางเพียงพอ 
อุณหภูมิเหมาะสม ไมมีเสียงรบกวน)       

ความเพยีงพอและทันสมัยของอุปกรณการปฏิบัติงาน เชน      

การพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร  11  

 1 2 3 4 5 
การพิจารณาคดัเลือกเขารับการพัฒนาความรูหรือทักษะ       
ผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูหรือทักษะ       
การพัฒนาความรูหรือทักษะของบุคลากร ไดแก ฝกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน       

โครงการพัฒนา/อบรมเกี่ยวของกับงานทีป่ฏิบัติประจํา       
การนําความรู ความสามารถและทักษะตาง ๆ จากการพัฒนา/อบรม
มาใชกับการปฏิบัติงาน       

การจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อใชเปน
ประโยชนในการทํางาน       

การบริการและสวัสดิการ  12  

 1 2 3 4 5 
ไม
ระบุ 

สวัสดิการดานสุขภาพ - การตรวจสุขภาพประจําป        
สวัสดิการดานสุขภาพ - หองพยาบาล        
สวัสดิการดานสุขภาพ - อุปกรณออกกําลังกาย        
การจัดกจิกรรมนันทนาการตามโอกาส ไดแก การแขงกีฬาส ี
และงานเลีย้งปใหม        



สวัสดิการรานอาหาร        
สวัสดิการเงินชวยเหลือขาราชการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เชน เงินชวยเหลือขาราชการ, บิดา, มารดา, คูสมรส
ที่เสียชีวิต, เงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เปนตน  

      

สวัสดิการบริการน้ําดื่ม        
บริการรถรับ-สงบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาทีร่าชการระหวาง
อาคารสุขประพฤติกับอาคารรัฐสภา ๒        

(เฉพาะขาราชการ) สวัสดิการที่อยูอาศัยสําหรับขาราชการ        
(เฉพาะขาราชการ) สวัสดิการคัดเลือกผูไดรับทุนการศึกษา       

ความมั่นคงในงานและโอกาสที่เทาเทียมกนั  13  

 1 2 3 4 5 
ความเทาเทยีมกันในการพิจารณาความดีความชอบ       
ผูบังคับบัญชาไววางใจ เปดโอกาสใหแสดงความสามารถในการ      

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ  14  

 

 

  สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอปจจัยสรางแรงจงูใจในการทํางาน  
คําชี้แจง 
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
 



ความสําเร็จของงาน การยกยองชมเชยและความกาวหนาในงาน  15  

 1 2 3 4 5 
การสับเปลี่ยน/หมุนเวียนงานเพื่อการเรียนรู       
การนําผลงานที่ทานปฏิบัติไปใชประโยชนในสํานกังานฯ       
การเลื่อนตําแหนงและเงินเดือน       
การไดรับการยกยองชมเชย - ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม       

การไดรับการยกยองชมเชย - จากผูบังคับบัญชา       
การไดรับการยกยองชมเชย - จากเพื่อนรวมงาน       
เปดโอกาสใหมีการเลื่อนระดับตําแหนงตามความรูความสามารถ       
การสนับสนุนของผูบังคับบัญชาใหมีความกาวหนาในหนาที่การ      

ลักษณะของงานและปริมาณงานที่รับผิดชอบ  16  

 1 2 3 4 5 
การไดรับมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ       
การไดรับมอบหมายงานตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบ       

การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  
17  

 1 2 3 4 5 
 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหแก
ผูใตบังคับบัญชา     

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ  18  

 

 



 

1 

ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนเสริมสร้างความผาสุกฯ กับปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก 
 

แนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ มาตรการ ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก โครงการ/กิจกรรม 

1. เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 
 

เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนางานบริการและ
สวัสดิการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

การบริการและสวัสดิการ 1 .  การสื่ อสารสร้ า งความ เข้ า ใจ
เกี่ ยว กับที่ พักอาศัยของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
2. ตู้ยาสามัญประจําบ้าน 
3. ตลาดนัดสินค้าราคาถูก ณ อาคาร
สุขประพฤติ 
4. ชมรมอดีตข้าราชการลูกจ้างประจํา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
5. โครงการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
6. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของ
ข้าราชการ 
    - สินเชื่อกรุงไทย-กบข. 
    - สิ น เ ชื่ อ ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
ธนาคารกรุงไทย 
    - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

ภาคผนวก ค 
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แนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ มาตรการ ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก โครงการ/กิจกรรม 

    - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคาร
ออมสิน 
7. โครงการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน 
8. สินเชื่อเอนกประสงค์ 
    - สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน 
    - สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการของธนาคารออมสิน 
    - สินเชื่อโครงการเงินกู้ เพื่อเป็น
สวัสดิการสําหรับสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาธนาคารกรงุไทย 
9. การตรวจสุขภาพประจําปี 
10. การตรวจสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ
สํานักการพิมพ์ 
11. ห้องพยาบาลอาคารรัฐสภา 2 
12. สวัสดิการร้านอาหาร 
13. สถานที่ออกกําลังกาย (fitness) 
14. สินเชื่อการศึกษาเพื่อสมาชิก 
กบข. ของธนาคารกรุงไทย 
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15. เงินช่วยเหลือข้าราชการ บิดา 
มารดา คู่สมรสที่เสียชีวิต 
16. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
17. สวัสดิการน้ําดื่ม 
18. บริการรถรับ-ส่งบุคลากร เพื่อ
ปฏิบัติราชการระหว่างอาคารสุข
ประพฤติและอาคารรัฐสภา 2 
1 9 .  ส วั ส ดิ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู้ ไ ด้ รั บ
ทุนการศึกษาบุตรธิดาข้าราชการ 
20. ระบบข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความ
ผาสุกของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
21 .  ทบทวนสิทธิ ป ระ โยชน์ ขอ ง
พนักงานจ้าง เหมาของสํ านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
22.  พัฒนาห้องอาหารสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเป็นแหล่งความรู้
สําหรับข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเหมา 
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    23 .  กิ จกรรมฝึ กอบรมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นัก
สร้างสุของค์กร” 

  1.2 พัฒนาสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบัติงานที่ด ี

สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย 
การป้องกันภัย อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงาน 

1. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผน
สํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและ
แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว  ป ร ะ จํ า อ า ค า ร สุ ข
ประพฤติสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
2 .  แผนการรักษาความปลอดภัย
ภายในอาคารรัฐสภา 2 
3. การฉีดปลวก แมลง และกําจัดหนู 
ณ อาคารสุขประพฤติ 
4. การฉีดปลวก แมลง และกําจัดหนู 
ณ อาคารรัฐสภา 2 
5. วุฒิสภารักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. กิจกรรม 5 ส. 
7. การเช่าสายนําสัญญาณความเร็วสูง 
(Leased Line) 
8 .  การ จัดหาลิ ขสิทธิ์ ก าร ใช้ ง าน 
(License) สํ า ห รั บ อุ ป ก รณ์ ร ะบบ
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เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส 
9 .  การจัดหาระบบตรวจจับและ
ป้องกันการบุกรุ กและโจมตี จาก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก (IPS) 
เพื่อทดแทนของเดิม 
1 0 .  กา ร เพิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา ร
บํ า รุ ง รั ก ษ า ซ่ อ ม แ ซ ม เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
11. การบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
และระบบโปรแกรมประยุกต์ 
12. โครงการจัดหาอุปกรณ์ Access 
Switch ทดแทนของเดิมและจุดเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ตให้รองรับการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 1:1 
13. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลของวุฒิสภาเข้าถึงได้ง่าย 
14. โครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
สํารองอันเนื่องจากภัยพิบัติ (Disaster 
Recovery Site) 
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    15 .  การจัดหาลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ 
ระบบปฏิบัติการแม่ข่ายซอฟต์แวร์ 
ระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ 
ระบบบริหารจัดการ ระบบโปรแกรม
ประยุกต์ และการบํารุงรักษาระบบ 
16. การขอและตรวจติดตามการรักษา
ร ะ บบบ ริ ห า ร ง า น คุ ณภ าพ  ISO 
9001:2008 
17. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การพิมพ์ 

  - นโยบายการบริหารงาน 1. โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2555-2559 
2 .  การจัดทํ าแผนปฏิ บัติ ราชการ
ประจําปีของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

  

1.3 นโยบายการบริหารจัดการ
และการสื่อสารที่ชัดเจน 

- การติดต่อสื่อสาร 1. โครงการเสริมสร้างการสื่อสาร
ภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
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    2. โครงการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2555-2559 
3 .  โ ค ร ง ก า ร ชี้ แ จ ง ก ร อ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

  1.4 พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและมีความสัมพันธ์ที่
ดีในการปฏิบัติงาน 

- ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือเพื่อนร่วมงาน 

1. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
การทํางาน 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกของบุคลากร 

   - การพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร 
 
 

1. โครงการสัมมนาทางวิชาการและ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
2. โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
นิ ติ บั ญ ญั ติ ร ะ ห ว่ า ง สํ า นั ก ง า น
เลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงาน
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คณะกรรมการกฤษฎีกา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
3. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของ
บุคลากร (Basic Skill) 
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Core Competency) 
5 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ
เฉพาะงานของบุคลากร (Functional 
Competency) 
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร
ข อ ง บุ ค ล า ก ร  (Management 
Competency)  
7. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
รัฐธรรมนูญและความรู้ ในวงงาน
รัฐสภา 
8. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/
อบรมกับหน่วยงานภายนอก 
9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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10. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
และการศึกษาดูงานของสมาชิก
วุฒิสภาและข้าราชการ    
ณ ต่างประเทศ 
11. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
ด้านบริหารจัดการองค์กร 
12. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
13. โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการดําเนินการประเมินผล
ตามคํารับรองการปฏิ บัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
14. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
15. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการได้มา
ซึ่ งกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตาม
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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   - ความมั่นคงในงานและโอกาส
ที่เท่าเทียม 

- แผนการเสริมสร้างความก้าวหน้าใน
สายงาน (Career Path) และแผนสืบ
ทอดตําแหน่งผู้บริหาร 

2. เสริมสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจ
และขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  

2.1 ยกย่องชมเชยคนดีและ
ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

- ความสําเร็จของงาน การยก
ย่องชมเชย และความก้าวหน้า
ในงาน 

การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
- กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

  - ลักษณะของงานและปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน 
2 .  โครงการปรับปรุ ง โครงสร้ า ง
ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง 

  

2.2 พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน และมอบหมายงาน
ตามความรู้ความสามารถ 

- การกระจายอํานาจตัดสินใจ 
 

- การมอบหมายและการกระจาย
อํานาจการบริหารงาน 
คําสั่ง 
   - มอบหมายให้รองเซ็นเช็คได้ไม่เกิน
วงเงิน 
   - มอบหมายให้ ผอ.สํานักการคลังฯ 
เซ็นเช็คได้ไม่เกินวงเงิน 




