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การสารวจความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรสานั ก งาน
ประกั น สั ง คม ประจาปี 2557
รายงาน ณ วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2557

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความสาเร็จ ขององค์ก รขึ้น อยู่กับ บุค ลากรในองค์ก ร ดัง นั้น การได้ม าซึ่ง บุค ลากร
ที่ดี การบารุง รัก ษาให้บุค ลากรนั้น อยู่กับ องค์ก รนาน ๆ และการพัฒ นาบุค ลากร
ให้มีป ระสิท ธิภ าพสูง ขึ้น ล้ว นเป็น หัว ใจสาคัญ ที่อ งค์ก รจะต้อ งคานึง ถึง เพื่อ ความ
เจริ ญก้าวหน้ า และบรรลุ เป้าหมายขององค์ กร
สานัก งานประกัน สัง คมมีบุค ลากรทั้ง สิ้น 6,807 คน ในจานวนบุค ลากรทั้ง หมด
นั ้น ประกอบไปด้ว ยบุค ลากรที ่ม ีส ถานะเป็น พนัก งานประกัน สัง คมมากที ่ส ุด
คิด เป็น ร้อ ยละ 61 รองลงมาเป็น ข้า ราชการคิด เป็น ร้อ ยละ 30 ที ่เ หลือ เป็น
ลู กจ้ างประจา ลู กจ้ างชั่ว คราวและพนักงานราชการ
ตัว ชี้วัด ของการประเมิน ผลการดาเนิน งานทุน หมุน เวีย น ประจาปีบัญ ชี 2557
ด้า นการบริห ารพัฒ นาทุน หมุน เวีย น ตัว ชี้วัด ที่ 4.6 การบริห ารทรัพ ยากรบุค คล
กาหนดให้ทุน หมุน เวีย นต้อ งมีก ารสารวจความพึง พอใจ 6 หัว ข้อ ได้แ ก่ 1) การ
ให้บ ริก ารของฝ่า ย HR 2) การพัฒ นาบุค ลากร 3) ระบบประเมิน ผลการ
ปฏิบั ติการของพนั กงาน 4) การจ้างงานและความก้าวหน้า ในสายอาชีพ 5) ความ
ปลอดภัย สุข ภาพอนามัย และสิ่ง แวดล้อ ม และ 6) กระบวนการสื่อ สารภายใน
องค์กร
เพื่อ ให้บุค ลากรสานัก งานประกัน สัง คมสามารถปฏิบัติภ ารกิจ ในการบริห ารงาน
กองทุน ประกัน สัง คมและกองทุน เงิน ทดแทนได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ และมี
ความสุข ในการทางาน กองวิจัย และพัฒ นาจึง ทาการสารวจความพึง พอใจของ
บุค ลากรสานัก งานประกัน สัง คมเป็น ประจาทุก ปีเ พื่อ ให้ผู้บ ริห ารนาผลการสารวจ
ไปใช้ป ระกอบการกาหนดนโยบายด้า นการบริห ารและพัฒ นา ทรั พ ยากรบุค คล
ของส านัก งานประกัน สัง คม และใช้ใ นการรายงานผลการด าเนิน งานทุน
หมุน เวีย นตามตัว ชี้วัด
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วัตถุประสงค์ข องการศึกษา
1. เพื ่อ ศึก ษ าระดับ คว ามพึง พอใจข องบุค ลา กร ทั ้ง ห มดของ ส านัก งา น
ประกัน สั งคมต่อระบบบริห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุค คล
2. เพื่อ เปิด รับ ฟัง ความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะจากบุค ลากรของส านัก งาน
ประกัน สั งคม
3. เพื่อ นาข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะที่ไ ด้ม าใช้เ ป็น แนวทางในการปรับ ปรุง
และพัฒ นาการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลของส านัก งานประกัน สัง คมให้มี
ประสิท ธิภ าพ และเพื่อ ให้บุค ลากรของสานัก งานประกัน สัง คมมีค วามสุข
มากขึ้น

ขอบเขตการศึกษา
เป็น การศึก ษาร้อ ยละและระดับ ความพึง พอใจของบุค ลากรทั้ง หมดของสานัก งาน
ประกัน สัง คมที่มีต่อ ระบบบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล โดยมีป ระเด็น ในการ
สารวจรวม 6 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการให้บ ริก ารของกองการเจ้า หน้า ที่ ด้า นการพัฒ นา
บุค ลากร ด้า นระบบการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน ด้า นการ จ้า งงาน และ
ความก้า วหน้า ในสายอาชีพ ด้า นความปลอดภัย สุข อนามัย และสิ่ง แวดล้อ ม และ
ด้านกระบวนการสื่ อสารภายในองค์ กร

นิยามศัพท์
บุค ลากร
หมายถึง ข้า ราชการ พนัก งานประกัน สัง คม ลูก จ้า งประจา ลูก จ้า งชั่ว คราว และ
พนั กงานราชการ
ความพึง พอใจ
วิรุฬ (2542) กล่า วถึง ความหมายของความพึง พอใจไว้ ว ่า ความพึง พอใจเป็น
ความรู้สึก ภายในจิต ใจของมนุษ ย์ที่ไ ม่เ หมือ นกัน ขึ้น อยู่กับ แต่ล ะบุค คลว่า จะมีค วาม
คาดหมายกับ สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดอย่า งไร ถ้า คาดหวัง หรือ มีค วามตั้ง ใจมากและได้รับ การ
ตอบสนองด้ว ยดีจ ะมีค วามพึง พอใจมากแต่ใ นทางตรงกัน ข้า มอาจผิด หวัง หรือ ไม่พึง
พอใจเป็น อย่า งยิ่ง เมื่อ ไม่ไ ด้รับ การตอบสนองตามที่ค าดหวัง ไว้ทั้ง นี้ขึ้น อยู่กับ สิ่ง ที่
ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรื อน้ อย
สอดคล้อ งกับ ฉัต รชัย (2535) ซึ่ง กล่า วไว้ ว่า ความพึง พอใจหมายถึง ความรู้สึก หรือ
ทัศ นคติข องบุค คลที่มีต่อ สิ ่ง หนึ่ง หรือ ปัจ จัย ต่า งๆที่เ กี่ย วข้อ ง ความรู้ส ึก พอใจจะ
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เกิด ขึ้น เมื่อ ความต้อ งการของบุค คลได้รับ การตอบสนองหรือ บรรลุจุด มุ่ง หมายใน
ระดับ หนึ ่ง ความรู ้ส ึก ดัง กล่า วจะลดลงหรือ ไม่เ กิด ขึ ้น หากความต้อ งการหรือ
จุ ดมุ่งหมายนั้ น ไม่ได้รั บ การตอบสนอง
การบริ หารงานบุค ลากร
หมายถึง กระบวนการดาเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่ว ยงานเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง บุค คลที่
มีค วามรู้ค วามสามารถเหมาะสมกับ ความต้อ งการของหน่ว ยงาน การบารุง รัก ษา
การพัฒ นา ตลอดจนการให้พ้น จากงาน เพื่อ ให้ห น่ว ยงานบรรลุเ ป้า หมาย อย่า งมี
ประสิ ทธิภ าพโดยความพึง พอใจของบุคลากรในหน่ว ยงาน
ขอบข่ายการบริ ห ารงานบุค คล ประกอบด้ว ย 4 ประการ คือ
1.
2.
3.
4.

การให้ ได้มาซึ่งบุ ค คล
การบารุ งรั กษา
การพัฒ นา
การให้ พ้น จากงาน

การให้ไ ด้ มาซึ่ งบุค ลากร
หมายถึง การได้บุค คลที่มีคุณ สมบัติแ ละมีป ริม าณเพีย งพอที่จ ะทาให้อ งค์ก รบรรลุ
เป้ าหมาย เป็ น กระบวนการที่เริ่มจากการวางแผนกาลั งคน การสรรหา การคัด เลือ ก
การนาเข้าสู่ ห น่ ว ยงาน จนกระทั่งการทดลองปฏิบัติงาน
การบารุ งรั กษาบุค ลากร
หมายถึง กิจ กรรมต่า ง ๆ ที่จัด ขึ้น เพื่อ ให้บุค ลากรมีค วามพึง พอใจ มีทัศ นคติที่ดีต่อ
องค์ก ร ตลอดจนจูง ใจให้บุค ลากรปฏิบัติง านอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
ได้แ ก่ การจูง ใจ การให้ค่า ตอบแทน การมอบหมายงาน การจัด สภาพการทางาน
กา รนิเ ทศ งา น ก า รห มุน เ วีย น ต า แห น่ง กา ร สร้า งค ว า ม สัม พัน ธ์ใ น อ งค์ก ร
ความก้าวหน้ า วินั ย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข่าวสาร
การพัฒนาบุค ลากร
หมายถึง กระบวนการส่ง เสริม บุค ลากรที่ป ฏิบัติง านอยู่แ ล้ว ให้ไ ด้เ พิ่ม ความรู้ค วาม
ช านาญ ความสามารถ ทัก ษะ ทัศ นคติ อุป นิส ัย เพื่อ ให้ป ฏิบัต ิง านได้ถ ูก ต้อ ง มี
ประสิท ธิภ าพ โดยการให้ก ารศึก ษา ฝึก อบรม ตลอดจนกิจ กรรมอื่น ๆ ที่ส่ง เสริม
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และทักษะแก่บุ คลากร
กิจ กรรมการพัฒ นาบุ คลากร ได้ แก่
1. การปฐมนิ เ ทศ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

การส่ ง เสริ ม ให้ มี การศึก ษาต่ อ
การวิ จั ย
การสั มมนาทางวิช าการ
การฝึ กอบรมหรื อ การประชุ มเชิงปฏิบัติการ
การเผยแพร่ ข่ าวสารทางวิช าการ
การสั บ เปลี่ ย นหน้ าที่ การงาน

การให้พ้น จากงาน
หมายถึง การที่พ นัก งานเจ้า หน้า ที่พ้น จากหน้า ที่ก ารงานและหมดสิท ธิที่จ ะได้รับ
เงิน เดือ นของหน่ว ยงานตลอดไป เนื่อ งจากการย้า ย โอน ลาออก ให้อ อกชั่ว คราว
ไล่ ออก เกษีย ณอายุ หรื อเสี ยชีวิต
ระบบคุณ ธรรมในการบริ หารงานบุค คล
หมายถึง ระบบที่ใ ช้ใ นการบริห ารงานบุค คล นับ ตั้ง แต่ก ารให้ไ ด้ม าซึ่ง บุค คลเข้า มา
ทางาน การบ ารุง รัก ษา การพั ฒ นา การให้พ้น จากงาน โดยยึ ด ถือ การสอบ และ
มาตรฐานในเรื ่อ งคุณ วุฒ ิแ ละความสามารถของบุค คลเป็น ส าคัญ เป็น การ
บริ ห ารงานที่มีห ลัก การ มีก ารให้ค วามยุติธ รรมแก่บุค คลทั่ว ไป ไม่เ ห็น แก่ค วามสนิท
สนมคุ้น เคยส่ว นตัว ทาให้ห น่ว ยงานที่มีก ารบริห ารงานด้ว ยระบบคุณ ธรรมสามารถ
ได้บุ คคลที่ดีมีความรู้ เ ข้า มาปฏิ บัติ งาน โดยปฏิบัติ ตามหลั กเกณฑ์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

หลั กความเสมอภาค
หลั กความสามารถ
หลั กความมั่น คง
หลั กความเป็ น กลางทางการเมือ ง

ความเสมอภาค
หมายถึง ความเท่า เทีย มของมนุษ ย์ทุก คนในการได้รับ สิท ธิพื้น ฐานตามหลัก สิท ธิ
มนุษ ยชน โดยผ่า นการปฏิบัติต่อ กัน ระหว่า งมนุษ ย์ต่อ มนุษ ย์ด้ว ยความเคารพต่อ
สิท ธิแ ละศัก ดิ ์ศ รี ค วามเป็น มนุษ ย์ เป็น หลัก การพื ้น ฐานของความยุต ิธ รรมที่
กาหนดให้ มีการปฏิบั ติต่อบุ คคลที่เ กี่ยวข้ องกับ เรื่อ งนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ประเภทของความเสมอภาค จาแนกได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ความเสมอภาคในโอกาส
ความเสมอภาคทางสั งคม
ความเสมอภาคทางกฎหมาย
ความเสมอภาคทางการเมื อง
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ความเสมอภาคในโอกาส
หมายถึง ความเท่า เทีย มกัน ของโอกาสในการได้รับ บริก ารสาธารณะของรัฐ และไม่
ถูก กีด กัน ออกจากกิจ กรรมต่า งๆ ของสัง คม เช่น โอกาสได้รับ การศึก ษา โอกาส
ได้รั บ การจ้ างงาน โอกาสในการเข้า ถึง บริก ารสาธารณสุข ได้แ ก่ โอกาสในการได้รับ
การฉีดวัคซีน และ โอกาสในการเข้าถึงยารั ก ษาโรค เป็ นต้น
ความเสมอภาคทางสังคม
หมายถึง ความเท่าเทีย มกันทางสั งคมของสมาชิก ทุก คนในสัง คม การไม่เ ลือ กปฏิบัติ
เพราะความแตกต่างทางอัตลั กษณ์ของบุคคล หรือ กล่ าวได้ว่า ถิ่น กาเนิด ชาติพัน ธุ์
ภาษา ผิว สี เพศ ศาสนา รายได้ห รือ ทรัพ ย์สิน ชนชั้น วรรณะ ความสมบูร ณ์ข อง
ร่า งกาย สุข ภาพ ความคิด เห็น ที่แ ตกต่า ง การถูก ตัด สิน ว่า กระทาผิด ไม่เ ป็น เหตุใ ห้
เกิดการปฏิบั ติอย่ างไม่เท่ าเที ยมกัน
ความเสมอภาคทางกฎหมาย
หมายถึง สิท ธิที ่เ ท่า เทีย มกัน ภายใต้ก ฎหมายเดีย วกัน มีค วามหมายรวมถึง
กระบวนการทางกฎหมายที่มีผ ลต่อประชาชนโดยรวมตั้ง แต่ก ารออกกฎหมายที่ ต้อ ง
เป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ต่อประชาชนอย่า งเท่า เทีย มกัน การบัง คับ ใช้ก ฎหมายและการ
พิจ ารณาคดีต้อ งเป็น ไปอย่า งเสมอภาคเท่า เทีย มต่อ ประชาชนทุก คน การได้ร ับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง การคุ้ม ครองทางกฎหมายเพื่อ
การสร้ างโอกาสที่เท่าเทีย มกันด้ว ย
ความเสมอภาคทางการเมื อง
หมายถึง การมีสิ ทธิทางการเมืองที่เท่าเทีย มกัน ในที่นี้ร วมถึง การมีส่ว นร่ว มทางการ
เมืองผ่ านทางตัว แทน และการมีส่ว นร่ว มทางตรง โดยการกาหนดในกฎหมายให้ผู้มี
อายุ 18 ปีบ ริบูร ณ์มีสิท ธิใ นการเลือ กตั้ง อย่า งเท่า เทีย ม และรัฐ ต้อ งจัด ให้เ กิด ความ
สะดวกและการเท่า เทีย มในโอกาสออกไ ปใช้ส ิท ธิเ ลือ กตั ้ง ด้ว ยการจัด สรรจุด
เลื อกตั้งสาหรั บ ประชาชนอย่า งเท่า เทีย มทั่ว ถึง ทั้ง ในและต่า งประเทศ คะแนนเสีย ง
ของประชาชนทุก คนมีค ่า เท่า กัน มีค วามเท่า เทีย มกัน ของผู ้ส มัค รทั ้ง คุณ สมบัติ
ผู้ส มัค ร โอกาสหาเสีย งและวงเงิน ในการหาเสีย ง มีก ารป้อ งกัน และปราบปรามการ
ทุจ ริ ตในการเลื อกตั้ง อย่ า งไม่เลื อกปฏิบัติ
หลัก การพิจ ารณาความเสมอภาค เพื ่อ พิจ ารณาว่า มีก ารปฏิบ ัต ิต ่อ บุค คลหนึ ่ง
เหมือ นหรือ ต่า งจากอีก บุค คลหนึ่ง หรือ ไม่ ให้ถือ หลัก การ “สาระเหมือ นปฎิบัติ
เหมือ น สาร ะต่า งป ฏิบ ัต ิต ่า ง ” นั ่น คือ ต้อ ง พิจ า รณา จาก บุค คลที ่จ ะน าม า
เปรี ย บเทีย บกัน
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หากบุ ค คลที่นามาเปรีย บเทีย บกัน มีลัก ษณะเหมือ นกัน ต้อ งปฏิบัติเ หมือ นกัน เช่น
ผู้ก ระทาผิด กฎหมายต้อ งได้รับ โทษที่เ หมือ นกัน จะพิจ ารณาว่า เพราะบุค คลหนึ่ง มี
เพศ ชาติกาเนิ ด การศึก ษา รายได้ หรือ อื่น ๆ ต่า งจากอีก บุค คลหนึ่ง จึง มีบ ทลงโทษ
ที่แ ตกต่า งกัน มิไ ด้ เพราะสาระสาคัญ อยู่ที่ก ารฝ่า ฝืน กฎหมายเหมือ นกัน ย่อ มต้อ ง
ได้รับ โทษเช่น เดีย วกัน ความไม่เ ท่า เทีย มกัน แต่เ ดิม ของผู้ก ระทาผิด ทั้ง สองคนไม่ถือ
เป็น เงื่อ นไขหรือ สาระในการส่ง เสริม ให้เ กิด การห้า มลงโทษ หรือ การลงโทษมาก
น้อ ยแตกต่า งกัน เช่น เดีย วกับ การจัด การศึก ษาที่จ ะอนุญ าตให้เ ฉพาะคนร่า งกาย
ปกติเ ข้า ศึ ก ษาย่อ มมิไ ด้ เพราะย่อ มสร้า งความไม่เ ท่า เทีย มกั น และเป็น การเลือ ก
ปฏิบัติ สาระสาคัญ คือ สิท ธิใ นการได้รับ การศึก ษาที่เ ท่า เทีย มของมนุษ ย์ เงื่อ นไขอื่น
ใดจะทาให้ เกิดการไม่ ได้รั บการศึ กษาย่อ มไม่ ได้
หากบุค คลที่นามาเปรีย บเทีย บมีลัก ษณะไม่เ หมือ นกัน ก็จ ะปฏิบัติต่า งกั น เช่น การ
เปรีย บเทีย บผู ้พิก ารกับ ผู ้ร่า งกายสมบูร ณ์แ ข็ง แรงและตัด สิน ว่า รัฐ ซึ่ง จัด ช่อ งทาง
พิเ ศษสาหรับ ผู้พิก าร เป็น การปฏิบัติอ ย่า งไม่เ ท่า เทีย มย่อ มไม่ไ ด้ เหตุเ พราะผู้พิก าร
และผู้ส มบูร ณ์แ ข็ง แรงมีร่า งกายที่แ ตกต่า งกัน อัน เป็น เหตุผ ลที่อ ธิบ ายได้ชัด เจน แต่
กลับ เป็น ตรงข้า มว่า การจัด ช่อ งทางพิเ ศษส าหรับ ผู ้พิก ารนั้น เท่า กับ ส่ง เสริม ความ
เสมอภาคและเท่า เทีย มทางโอกาส สาหรับ ผู้พิก ารในการใช้บ ริก ารสาธารณะ กรณี
นี้ อธิบ ายได้เช่น เดีย วกับ การจัดที่เฉพาะสาหรับ เด็ก สตรีมีค รรภ์ และคนชรา ของรถ
โดยสารประจาทางที่ช่ว ยส่ง เสริม โอกาสในการได้รับ บริก ารที่ เ หมาะสมกับ สภาพ
ร่ างกาย
การประเมิน ผลการปฏิ บัติ งาน
หมายถึง กระบวนการประเมิน ค่า ของบุค คลผู้ป ฏิบัติง านในด้า นต่า ง ๆ ทั้ง ผลงาน
และคุณ ลัก ษณะอื่น ๆ ที่มีคุณ ค่า ต่อ การปฏิบัติง านภายในเวลาที่กาหนดไว้อ ย่า ง
แน่ น อน ภายใต้การสั งเกตจดบันทึก และประเมิน โดยหัว หน้า งาน โดยอยู่บ นพื้ น ฐาน
ของความเป็น ระบบและมาตรฐานแบบเดีย วกัน มีเ กณฑ์ก ารประเมิน ผลที ่มี
ประสิ ทธิภ าพในทางปฏิบั ติให้ ความเป็นธรรมโดยทั่ว กัน
ความสามารถของบุค คล
หมายถึง ความรู้ ทัก ษะ ของมนุษ ย์ที่แ สดงผ่า นพฤติก รรม ความสามารถของมนุษ ย์
โดยเฉพาะความสามารถซ่อ นเร้น มีอ ยู่อ ย่า งมหาศาลเพีย งแต่ว่า ยัง ไม่ไ ด้ถูก นามาใช้
อย่า งจริง จัง ซึ ่ง อาจจะเกิด จากหลายปัจ จัย อาทิ ทัศ นคติแ ละสิ ่ง แวดล้อ มที่อ ยู่
โดยรอบ
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ความมั่น คงของมนุ ษย์
หมายถึง การที่ป ระชาชนได้รับ หลัก ประกัน สิท ธิ ความปลอดภัย การสนองตอบต่อ
ความจาเป็น ขั้น พื้น ฐาน สามารถดารงชีวิต อยู่ใ นสัง คมได้อ ย่า งมีศัก ดิ์ศ รี ตลอดจน
ได้รั บ โอกาสอย่ างเท่า เทีย มกั นในการพัฒ นาศั กยภาพของตนเอง
ความมั่น คงของมนุ ษย์ ประกอบด้ว ย 10 มิติ ได้แก่
1. ความมั่น คงด้า นการมีง านทาและรายได้ ประกอบด้ว ย 1) การได้ทางานที่
มั่น คงและมีค วามสุข หรือ พอใจในงาน 2) มีร ายได้ที่พ อเพีย งต่อ การดารงชีวิต ของ
ตนเองและครอบครัว 3) มีเ งิน ออมที่พ อเพีย งสาหรับ อนาคต 4) ปราศจากหนี้สิน ที่
ไม่ส ร้ างผลิ ตผล
2. ความมั่น คงด้า นครอบครัว ประกอบด้ว ย 1) ความรัก ใคร่ป รองดอง
2) ความรั บ ผิ ดชอบและปฏิบัติตามบทบาทหน้า ที่ 3) การเคารพและให้เ กีย รติซึ่ง กัน
และกัน 4) การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
3. ความมั่น คงด้า นสุข ภาพอนามัย ประกอบด้ว ย 1) การมีสุข ภาพกายที่ดี
2) การมีสุ ขภาพจิ ตที่ดี 3) การมีห ลัก ประกัน ด้า นสุข ภาพอนามัย อย่า งเท่า เทีย มและ
พอเพีย ง 4) ประชากรไม่มีพ ฤติก รรมเสี่ย งต่อ การเจ็บ ป่ว ยทางกายและจิต 5) การ
ปฏิบั ติตนที่มีส่ ว นส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและจิต
4. ความมั่น คงด้า นการศึก ษา ประกอบด้ว ย 1) ประชากรได้รั บ โอกาสทาง
การศึก ษา อย่า งเท่า เทีย ม 2) การมีก ารศึ ก ษาที่พ อเพีย งต่อ การครองชีวิต 3) การ
ได้รั บ การศึกษา และพัฒ นาตนเองอย่างต่อ เนื่ อง
5. ความมั่น คงด้ า นความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์สิน ประกอบด้ว ย 1) การ
ปลอดจากการประทุษ ร้า ยต่อ ร่า งกาย 2) ความรู้สึก ปลอดภัย จากการประทุษ ร้า ย
ต่อร่ างกาย 3) การปลอดจากการประทุษร้ายด้านทรัพ ย์สิน 4) ความรู้สึก ปลอดจาก
การประทุษร้ ายต่อทรั พย์ สิ น
6. ความมั่น คงด้านที่อยู่อ าศัย และสิ่ง แวดล้อ ม ประกอบด้ว ย 1) เพิ่ม ระดับ การ
มี สิ ทธิครอบครองที่อยู่ อาศัยที่มีม าตรฐาน 2) พัฒ นาสิ่ง อานวยความสะดวกพื้น ฐาน
โดยเฉพาะน้าสะอาดอย่า งทั่ว ถึง 3) สิ่ง แวดล้อ มที่ป ราศจากมลพิษ ทาง เสีย ง กลิ่น
ฝุ่ น ควัน
7. ความมั่ น คงด้า นสิท ธิแ ละความเป็น ธรรม ประกอบด้ว ย 1) การปลอดจาก
การถูก ละเมิด และเลือ กปฏิบัติทุก รูป แบบ 2) มีห ลัก ประกัน และการคุ้ม ครองด้า น
สิ ทธิ 3) กลไกที่แก้ปั ญหาข้ อขัดแย้ งด้า นสิ ทธิที่ มีประสิ ทธิภ าพและเป็นธรรม
8. ความมั่น คงของมนุษ ย์ด้า นสัง คม-วัฒ นธรรม ประกอบด้ว ย 1) มีเ วลา
พัก ผ่อ นที่ป ลอดจากภารกิจ ที่พ อเพีย ง 2) ใช้เ วลาติด ตามข่า วสารทางสัง คม7

วัฒ นธรรม 3) มีเวลาในการทาจิตใจให้ส งบ 4) มีส่ว นในการปฏิบัติ ศ าสนกิจ 5) การ
มีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมของกลุ่ มสั งคมและชุมชน
9. ความมั่น คงของมนุษย์ด้า นการสนับ สนุน ทางสัง คม ประกอบด้ว ย 1) การมี
บุค คลที่ส ามารถให้ค วามช่ว ยเหลือ ได้ 2) ระบบบริก ารสัง คมที่ใ ห้ก ารคุ้ม ครองและ
เข้าถึงได้ในเวลาอัน รวดเร็ว 3) ความรู้สึ กในคุณค่าของชีวิต และความสุ ขในชีวิต
10. คว าม มั ่น คง ขอ งม นุษ ย์ด ้า น กา รเ มือ ง -ธ รร มา ภิบ าล ป ระ กอ บด้ว ย
1) ส่ง เสริม การใช้สิท ธิเ ลือ กตั้ง อย่า งบริสุท ธิ์ใ นทุก ระดับ 2) ส่ง เสริม การมีส่ว นร่ว ม
ในกิจ กรรมการเมืองและการรวมกลุ่ มทางการเมือ ง 3) ส่ง เสริม การติด ตามข่า วสาร
ทางการเมือ งของประชากร 4) สร้า งความโปร่ง ใส การตรวจสอบได้แ ละความ
ไว้ว างใจให้ เกิดขึ้น กั บ หน่ ว ยงานและเจ้ าหน้า ที่ข องรัฐ
ระบบคุณ ธรรมในระบบบริ หารงานบุค คล
หมายถึง การบริห ารงานบุค คลเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการบุค ลากรของหน่ว ยงาน
โดยการสร้า งสิ่ง จูง ใจและตอบสนองความต้อ งการของหน่ว ยงาน เพื่อ ให้ห น่ว ยงาน
ได้ป ระโยชน์สูง สุด ประหยัด และข้า ราชการปฏิบัติง านอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพมาก
ที่สุด เพื่อ ให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ข องรัฐ ในการเอื้อ อานวยบริก ารเพื่อ ประโยชน์ข อง
ประชาชน โดยแบ่ งออกเป็นหลั กใหญ่ ๆ 4 หลั ก คือ
1. หลัก ความสามารถ (Competence)
หมายถึง การยึด หลัก ความรู้
ความสามารถของบุค คลเป็น ส าคัญ พยายามหา ทางคัด เลือ กให้ไ ด้ผู ้ม ีค วามรู้
ความสามารถเหมาะสมกับ ตาแหน่ง ให้ผู้มีค วามรู้ค วามสามารถมาสมัค รให้ม าก
ที่สุด หาวิธีก ารที่เ หมาะสมมาทาการคัด เลือ ก การโยกย้า ย การเลื่อ นตาแหน่ง ต้อ ง
คานึ งถึงหลั กความสามารถของบุค คลเป็นสาคัญ
2. หลัก ความเสมอภาค (Equality) หมายถึง การเปิด โอกาสให้ผู้มีคุณ สมบัติ
ทุก คน (Open to all) ให้โ อกาสแก่ผู้มีสิท ธิ อ ย่า งเท่า เทีย มกัน (Equality of
opportunity) หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบอย่า งเดีย วกัน จะต้อ งได้รับ ค่า ตอบแทน
เท่า กัน (Equal pay for equal work) ได้รับ การปฏิบัติอ ย่า งเสมอภาคกัน ด้ว ย
ระเบี ย บของมาตรฐานในการบริห ารงานบุคคลอย่างเดียวกัน โดยไม่คานึง ถึง ภูมิห ลัง
ชาติต ระกูล เพศ ผิว พรรณ หรือ ญาติใ ครนามสกุล ใหญ่โ ตแค่ไ หน ฯลฯ ถ้า มี
ความสามารถบุ คคลนั้ น ย่ อมมีสิ ทธิเท่าเทียมกัน
3. หลัก ความมั่น คงในการดารงสถานภาพ (Security) หมายถึง หน่ว ยงาน
พยายามทาให้ทุก คนที่เ ข้า มาอยู่กับ หน่ว ยงานมีค วามมั่น คงในชีวิต ทั้ง ในเรื่อ งอาชีพ
การงาน เงิน เดือ น สวัส ดิก าร และประโยชน์เ กื้อ กูล อื่น ๆ ประกัน มิใ ห้ถูก กลั่น แกล้ง
หรือ ถูก ออกจากราชการโดยไม่มีค วามผิด เช่น การจ่า ยค่า ตอบแทนตามค่า ของ
ความสามารถหรือ ผลของงาน เพื่อ ให้ทุก คนในหน่ว ยงานรู้สึก ว่า ตนเองมีโ อกาสใช้
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ความรู้ แสดงความสามารถให้เ ติบ โตก้า วหน้า ในหน้า ที่ก ารงาน ทุก คนก็จ ะทุ่ม เท
ทางานให้ กับ หน่ ว ยงาน เป็นต้น
4. หลัก ความเป็น กลางทางการเมือ ง (Political neutrality) หมายถึง
ผู้บ ริห ารหน่ว ยงานทาหน้า ที่ใ นการดูแ ลและผดุง ระบบคุ ณ ธรรมในการบริห ารงาน
บุ คคล ปลอดจากอิทธิพลทางการเมือ ง (ทั้ง ภายในและภายนอก) อิท ธิพ ลอานาจมืด
หรือ ผู้ที่ส ามารถให้คุณ ให้โ ทษได้ และข้า ราชการประจาจะต้อ งปฏิบัติต ามนโยบาย
ของรัฐ บาลอย่า งเต็ม ความสามารถ ต้อ งไม่ก ระทาตนให้ต กอยู่ภ ายใต้อ าณัติห รือ
อิทธิพลของพรรคการเมื อง
การสื่ อสารในองค์กร (Communication in Organization)
การสื่อ สารนับ เป็น เครื่อ งมือ สาคัญ ในการดารงชีว ิต ประจาวัน ในการสร้า งความ
เข้าใจอัน ดีต่อกัน การแจ้ งผู้ อื่นให้ รับทราบและเข้า ใจถึง เจตนา ความต้อ งการปัญ หา
ความคิด ความรู ้ส ึก ความเข้า ใจ แนวคิด ท่า ทีค วามเห็น ด้ว ย ไม่เ ห็น ด้ ว ย การ
อธิบ ายในด้านภาพรวม รายละเอียด วัตถุประสงค์เ หตุผ ลเป้า หมายและผลงาน การ
นัด หมาย ต่อ รองทางธุร กิจ และเรื ่อ งอื ่น ๆ ทุก เรื ่อ ง จึง ไม่เ ป็น ที ่ต ้อ งสงสัย ว่า
ผู้บ ริห ารจัด การและผู ้น านั้น จาต้อ งตระหนัก ถึง ความส าคัญ และบทบาทของการ
สื่อ สารในฐานะที่เ ป็น ดัช นีบ่ง ชี้ที่ส าคัญ ประการหนึ่ง ของความส าเร็จ ขององค์ก ร
ความตระหนัก และความเข้า ใจถึง ความสาคัญ ของบทบาทและกลไกในการสื่อ สาร
นั ้น ช่ว ยท าให้ผู ้บ ริห ารจัด การสามารถบริห ารจัด การและน าองค์ก รได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภ าพสู งยิ่ งขึ้น
ความสามารถของการสื่ อสาร
การสื ่อ สารคือ การถ่า ยทอด ส่ง ถ่า ย ถ่า ยโอน (Transference) ความหมาย
(Meaning) จากคนหนึ่ง ซึ่ง เป็น ผู้ส่ง สาร (Sender) ไปสู่อีก คนหนึ่ง ซึ่ง เป็น ผู้รับ สาร
(Receiver) เพื่อ สามารถทาให้ข้อ มูล (Information) หรือ แนวคิด ต่า ง ๆ (Ideas)
นั้น ได้รับ การส่ง ต่อ ไปได้ และความหมายของการสื่อ สารมิไ ด้ถูก จากัด เพีย งแค่ก าร
ส่ งถ่ายความหมายเท่านั้ น แต่ยังรวมถึง ความเข้า ใจ (Understanding) นั่น คือ สารที่
ส่ง ไปนั ้น จะต้อ งเป็น ที่เ ข้า ใจได้ข องผู ้รับ เพราะหากคนไทยพูด ภาษาไทยกับ คน
อังกฤษซึ่งไม่ส ามารถเข้าใจภาษาไทยเลย ก็เท่ากับว่า การสื่อ สารไม่ไ ด้เ กิด ขึ้น แต่ห าก
สามารถใช้ภ าษาท่า ทาง (Body language) ประกอบ และทาให้เ กิด ความเข้า ใจ
ตรงตามเจตนาสามารถทาให้เ ป้า หมายบรรลุผ ลได้จึง จะนับ ได้ว่า เป็น การสื่อ สาร
กล่า วโดยสรุป ได้ว ่า การสื ่อ สารคือ กระบวนการ การถ่า ยทอด ส่ง ถ่า ยโอน
ความหมาย และความหมายของสารนั้นผู้ รับสารสามารถทาความเข้า ใจได้
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ความสาคัญของการสื่อสาร
จากการที่ก ารสื่ อสารในองค์กรนั้น เป็น สิ่ง ที่ไ ม่ส ามารถจะหลีก เลี่ย งได้แ ละเป็น ปัจ จัย
สาคัญ ยิ่ง ที่จ ะเอื้อ ให้อ งค์ก รประสบความสาเร็จ ในการบริห ารจัด การองค์ก ร แต่ก าร
สื่ อสารที่ด้อ ยคุณ ภาพนั้น เป็น สิ่ง ที่ส ามารถจะหลีก เลี่ย งได้ และที่สาคัญ ยิ่ ง ไปกว่า นั้น
ก ็ค ือ ผู ้บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร แ ล ะ ผู ้น า ท ุก ค น จ ะ ต ้อ ง ท า ห น ้า ที ่เ ป ็น ผู ้สื ่อ ส า ร
(Communication) ในความเป็น จริง แล้ว สิ่ง ที่ผู้บ ริห ารจัด การและผู้นาทาลงไปทุก
อย่า งนั้น เป็น การสื่อ สารอะไรบางอย่า ง โดยวิธีก ารบางอย่า งถึง คนบางคนหรือ บาง
กลุ่ม คาถามก็คือ สิ่ง ที่สื่อ ออกไปนั้น จะมีผ ลเช่น ใด นั่น คือ ในการสื่อ สารออกไปนั้น
ผลที่ตามมาคืออะไร เป็น ไปตามเจตนาหรือ ไม่ ในการดาเนิน ธุร กิจ นั้น การสื่อ สารมี
บทบาทหรือ เราสามารถจะใช้ป ระโยชน์จ ากการสื่อ สารใน 4 ประเด็น หลัก ๆ คือ
การควบคุม ดูแ ล (Controlling) การจูง ใจ (Motivation) การแสดงออกทาง
อารมณ์ค วามรู้สึก (Emotional expression) และด้า นข่า วสารข้อ มูล ต่า ง ๆ
(Information)
กระบวนการในการสื่อสาร (The Communication Process)
การสื่อ สารนั้น สามารถที่จ ะคานึง ถึง ได้ใ นแง่ข องกระบวนการ โดยอาจกล่า วได้ว่า มี
ท ิศ ท า ง ใ น ก า ร สื ่อ ส า ร 4 ล ัก ษ ณ ะ ค ือ จ า ก บ น ล ง ล ่า ง ( Downward
Communication) จากล่า งขึ้น บน (Upward Communication) การสื่อ สารใน
แนวนอน (Horizontal Communication) และการสื่อ สารแบบต่า งหน่ว ยงาน
และต่างระดับ (Diagonal Communication)
1. การสื่อ สารจากบนลงล่า ง (Downward Communication) เป็น การ
สื่อ สารซึ่ง ส่ง ผ่า นจากลาดับ ชั้น บัง คับ บัญ ชาในระดับ สูง ล งไปยัง ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาใน
ระดับ ต่ากว่า ภายในองค์ก รซึ่ง รวมถึง นโยบายในการบริห ารจัด การ การสั่ง งานและ
บั น ทึกข้อความที่เป็ น ทางการ
2. การสื่อ สารจากล่า งขึ้น บน (Upward Communication) เป็น การสื่อ สาร
ซึ่งส่ งผ่ านจากผู้ ที่ป ฏิบั ติห น้าที่ในระดับบังคับบัญ ชาที่ต่ากว่า ขึ้น สู่ร ะดับ ที่สูง กว่า การ
สื ่อ สารในลัก ษณะนี ้จ ะรวมถึง กล่อ งรับ ความคิด เห็น การประชุม กลุ ่ม และ
กระบวนการในการร้ องเรียน จากการศึก ษาวิจัย กลุ่ม หนึ่ง พบว่า หากมีก ารสื่อ สารใน
ทิศ ทางนี ้อ ย่า งมีป ร ะสิท ธิภ าพ ผู ้บ ริห ารจัด การจะสามารถปรับ ปรุง ผลการ
ปฏิบัติง านของตนได้ดียิ่ง ขึ้น อย่า งไรก็ต าม การที่จ ะให้ผู้ป ฏิบัติใ นระดับ ล่า งสื่อ สาร
ต่อระดับ สู งอย่ างจริ งใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมานั้น ไม่ใ ช่เ รื่อ งที่จ ะทาได้ง่า ยนัก อีก ทั้ง
ยัง มีก ารศึก ษาอีก กลุ่ม หนึ่ง ที่ชี้ใ ห้เ ห็น ว่า การสื่ อ สารในทิศ ทางนี้ ด้อ ยประสิท ธิภ าพ
ที่สุ ดโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเมื่อสาระที่ป รากฏในสารนั้น เป็น ไปในทางลบ อย่า งไรก็ต าม
การสื่ อสารจากล่ างขึ้น บนนั้น มักจะมีความจาเป็นต่ อการตัดสิ นใจที่ดี
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3. การสื่อ สารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็น การสื่อ สาร
ซึ่งส่ ง ข้า มหน่ว ยงานภายในองค์ก รซึ่ง มีค วามจาเป็น ยิ่ง ต่อ การประสานงาน และการ
หลอมรวมหน้ าที่ส ายงานภายในองค์กรที่ต่างกันเข้า ด้ว ยกัน เช่น การติด ต่อ ข้า มสาย
งานระหว่างฝ่ ายตลาดกับ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายผลิ ต และฝ่ ายขาย เป็นต้น
4. การสื ่อ สารแบบต่า งหน่ว ยงานและต่า งระดับ ภายในองค์ก ร ( Diagonal
Communication) แม้ว่า จะเป็น วิธีก ารสื่อ สารที่อ าจจะมีก ารใช้น้อ ยที่สุด ในการ
สื่ อสารทั้ง 4 แบบนี้ แต่ก็มีความจาเป็นในสถานการณ์ที่ส มาชิก ในองค์ก รไม่ส ามารถ
สื่อ สารอย่า งมี ประสิท ธิภ าพผ่า นช่อ งทางอื่น ๆ ได้ เป็น ลัก ษณะการสื่อ สารที่ส่ง ตัด
ข้ามไปยั งหน่ ว ยงานที่ต่างกัน และในระดับที่ต่างกั น

การดาเนินการ
กองวิจ ัย และพัฒ นามี ก าหนดการส ารวจความพึง พอใจของบุค ลากรส านัก งาน
ประกัน สัง คม ประจาปี 2557 โดยใช้แ บบสอบถามเป็น เครื่อ งมือ ในการสารวจเพื่อ
เก็บ ข้อมูล ปฐมภูมิจ ากบุ คลากรของสานัก งานประกันสั ง คม
ในขั้น ตอนของการจัด ส่ง แบบสอบถาม กองวิจัย และพัฒ นา ขอความร่ว มมือ จาก
สานั กบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศจัดส่ ง แบบสอบถามไปยัง บุค ลากรทุก คนผ่า นทาง
webmail.sso.go.th เป็น ระยะเวลา 1 เดือ น ระหว่า งวัน ที ่ 1 – 30 กัน ยายน
2557
แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ ว น ประกอบด้ว ย
ส่ ว นที่ 1

คาถามเกี่ยวกับข้ อ มูล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้ อ

ส่ ว นที่ 2

ความพึง พอใจของผู ้ต อบแบบสอบถามต่อ การบริห ารและพัฒ นา
ทรัพ ยากรบุค คล จานวน 34 ข้อ โดยสารวจความพึง พอใจรวม 6
ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการให้บ ริก ารของกองการเจ้า หน้า ที ่ ด้า นการ
พัฒ นาบุค ลากร ด้า นระบบประเมิน ผลการปฎิบัติง าน ด้า นการจ้า ง
งานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านความปลอดภัย สุข อนามัย
และสิ่ งแวดล้ อม และด้านกระบวนการสื่ อสารภายในองค์กร

ส่ ว นที่ 3

ข้อ เสนอแนะและความคิดเห็ นอื่น ๆ

มาตรวัดที่ใช้
การส ารวจความพึง พอใจต่อ ระบบบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลใช้ม าตร
ประมาณค่า ตามวิธีข องลิเ คิร์ต ((Likert Rating Scale) 5 ระดับ โดยกาหนดระดับ
ความพึงพอใจของผู้ ต อบเป็น 1 – 5 ระดับ ดังนี้
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ระดับ 5 หมายถึ ง
ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับ 1 หมายถึ ง

พึง พอใจมาก
พึงพอใจ
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุ ง อย่างเร่งด่ว น

การวิเ คราะห์ข้ อมูล
วิเ คราะห์ข้อ มูล โดยใช้โ ปรแกรม SPSS เพื่อ หาค่า สถิติ โดยใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ซึ่ง เป็น การนาเสนอข้อ มูล และคานวณค่า สถิติเ บื้อ งต้น
ประกอบด้ว ยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า เฉลี่ย (Mean) และค่า ร้อ ยละ
(Percentage) ดังนี้
ส่ ว นที่ 1

คาถามเกี่ย วกับ ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม วิเ คราะห์ด้ว ยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่า ร้อ ยละ
(Percentage)

ส่ ว นที่ 2

ความพึงพอใจของผู้ ต อบแบบสอบถามต่ อระบบบริห ารและพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คล วิเ คราะห์ ด้ว ยค่าเฉลี่ ย และร้ อยละ ตามขั้ นตอนดังนี้

1. ให้ค ะแนนสาหรับ ข้อ คาถามแบบมาตรประมาณค่า ตามวิธีข องลิเ คิร์ต
(Likert Rating Scale) ได้แ ก่ร ะดับ ความพึง พอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อ ย
และน้ อยที่สุ ด เป็ น 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ
2. ค านวณหาค่า เฉลี ่ย (Mean) ของค าตอบแต่ล ะข้อ แล้ว แปรผลการ
ประเมิน ค่าความพึง พอใจตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ ย 4.21 - 5.00
คะแนนเฉลี่ ย 3.41 - 4.20
คะแนนเฉลี่ ย 2.61 - 3.40
คะแนนเฉลี่ ย 1.81 - 2.60
คะแนนเฉลี่ ย 1.00 - 1.80

หมายถึง พึงพอใจมาก
หมายถึง พึง พอใจ
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง ควรปรับปรุ ง
หมายถึง ควรปรับปรุ ง อย่างเร่งด่ว น
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ผลการสารวจ
กองวิจ ัย และพัฒ นาได้ด าเนิน การส ารวจความพึง พอใจของบุค ลากรส านัก งาน
ประกัน สัง คม ประจ าปี 2557 เพื่อ ส ารวจความพึง พอใจของบุค ลากรทุก คนทุก
ระดับ ตาแหน่ ง โดยจัด ทาแบบสอบถามผ่า นทางอีเ มล์ข องสานัก งานประกัน สัง คม มี
ผู ้ต อบแบบสอบถามทั ้ง สิ ้น 1,942 ราย คิด เป็น ร้อ ยละ 28.53 ของบุค ลากร
สานั ก งานประกัน สัง คมทั้ง หมด กองวิจัย และพัฒ นาได้ ทาการประมวลผลข้อ มูล ที่ไ ด้
จากแบบสอบถามด้ว ยโปรแกรมวิเ คราะห์ท างสถิติ SPSS สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า เฉลี่ย ส่ว นต่า ง โดยจาแนกการวิเ คราะห์ข้อ มูล
ออกเป็น 4 ส่ว น ได้แ ก่ ส่ว นที่ 1 ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ส่ว นที่ 2
ความพึง พอใจของผู้ต อบแบบสอบถามต่อ ระบบบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล
ส่ ว นที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็ น อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นมากเป็น หญิง มีส ถานภาพเป็น พนัก งานประกัน สัง คมมาก
ที่สุด คิด เป็น ร้อ ยละ 62 รองลงมาคือ ข้า ราชการคิด เป็น ร้อ ยละ 32 ส่ว นพนัก งาน
ราชการและลู กจ้ างประจามีเพียงส่ ว นน้ อยคิดเป็นร้ อยละ 3 เท่ากัน

เพศ
ชาย
16%
หญิง
84%

พนักงาน
ราชการ
3%

ลูกจ้างปร
ะจา
3%

พนักงาน
ประกันสัง
คม
62%

สถานภาพ
ข้าราชกา
ร
32%

ในจ านวนผู ้ต อบแบบสอบถามที่เ ป็น ข้า ราชการ จาแนกเป็น ข้า ราชการประเภท
วิช าการมากที่สุด คิด เป็น ร้อ ยละ 77 รองลงมาเป็น ข้า ราชการประเภททั่ว ไปและ
ประเภทอานวยการ คิด เป็น ร้อ ยละ 21 และ 2 ตามลาดับ ส่ว นในจานวนพนัก งาน
ประกัน สัง คมที ่ต อบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น พนัก งานชั ้น สูง มากที ่ส ุด คิด เป็น
ร้อ ยละ 68 รองลงมาคือ พนัก งานชั้น กลางและพนัก งานชั้น ต้น คิด เป็น ร้อ ยละ 22
และ 10 ตามลาดับ
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ประเภทของพนักงาน ชั้นต้น

ประเภทของข้าราชการ

22%

อานวย ทั่วไป
การ 21%
2%
วิชากา
ร
77%

ชั้น
กลาง
10%

ชั้นสูง
68%

ผู ้ต อบแบบสอบถามเกือ บทั้ง หมดปฏิบ ัติง าน ณ หน่ว ยงานตามที ่ส ัง กัด คิด เป็น
ร้ อยละ 97.9 และมีร ะยะเวลาปฏิบัติงานที่สานัก งานประกัน สัง คมมาแล้ว ไม่เ กิน 10
ปี และ 11 – 20 ปี ในสัด ส่ว นที่ใ กล้เ คีย งกัน คือ ร้อ ยละ 43.7 และ 39.5 ตามลาดับ
ส่ว นระยะเวลาที่ป ฏิบัติง านที่ห น่ว ยงานปั จ จุบัน ผู้ต อบแบบสอบถามมากกว่า ครึ่ง
ทางานที่ห น่ ว ยงานปั จ จุ บั นไม่เ กิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.8
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ต อบแบบสอบถามต่อ การบริ หารและพั ฒนา
ทรั พยากรบุค คล
การสารวจความพึง พอใจของบุค ลากรสานัก งานประกัน สัง คมต่อ การบริห ารและ
พัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล จาแนกเป็น 6 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้า นการให้บ ริก ารของกอง
การเจ้า หน้า ที ่ 2) ด้า นการพัฒ นาบุค ลากร 3) ด้า นระบบการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติง าน 4) ด้า นการจ้า งงานและความก้า วหน้า ในสายอาชีพ 5) ด้า นความ
ปลอดภัย สุ ขอนามัย และสิ่ ง แวดล้ อ ม 6) ด้านกระบวนการสื่ อสารภายในองค์ กร
ผลการสารวจความพึง พอใจของบุค ลากรสานัก งานประกัน สัง คม ปี 2557 ใน
ภาพรวมทุกด้ า น
ความพึงพอใจต่อระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.53

3.46

3.44
3.35
3.25

3.23

การให้บริการของกจ. การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผล

ความก้าวหน้า

ความปลอดภัย

การสื่อสาร

14

ผลการสารวจความพึง พอใจของบุค ลากรสานัก งานประกัน สัง คม ปี 2557 ต่อ การ
บริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลเฉลี่ย ในภาพรวมอยู่ที่ 3.38 จากคะแนนเต็ม 5
หรือ คิด เป็น ร้อ ยละ 67.6 เทีย บเท่า กับ ความพึง พอใจระดับ ปานกลาง โดยบุค ลากร
สานัก งานประกัน สัง คมพึง พอใจด้า นความปลอดภัย สุข อนามัย และสิ่ง แวดล้อ มมาก
ที ่ส ุด รองลงมาคือ ด้า นการพัฒ นาบุค ลากรของหน่ว ยงาน ทั ้ง นี ้บ ุค ลากรของ
สานั กงานประกัน สั งคมพึง พอใจด้านการให้บริก ารของกองการเจ้าหน้ าที่ น้ อยที่สุ ด
ความพึงพอใจเปรียบเทียบ ปี 2555 - 2557
3.38
3.26
3.11
55

56

57

ความพึงพอใจเปรียบเทียบ ปี 2555 - 2557
4
3
2
1
0

55

56

57

ผลการสารวจความพึง พอใจของบุค ลากรสานัก งานประกัน สัง คมปี 2557 เปรีย บ
เทีย บกับ ปีที ่ผ ่า นมาพบว่า ความพึง พอใจในภาพรวมเพิ ่ม ขึ ้น เล็ก น้อ ย และเมื ่อ
พิจ ารณาเปรีย บเทีย บกับ ปีที่ผ ่า นมาเป็น รายด้า นพบว่า บุค ลากรของส านัก งาน
ประกัน สัง คมมีค วามพึง พอใจเพิ่ม ขึ ้น ทั้ง 6 ด้า น โดยมีค วามพึง พอใจด้า นความ
ปลอดภัย สุข อนามัย และสิ่ง แวดล้อ มเพิ่ม ขึ้น มากที่สุด รองลงมาคือ ด้ า นระบบการ
ประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน ทั้ง นี้ บุค ลากรของส านัก งานประกัน สัง คมมีค วามพึง
พอใจเพิ่มขึ้น น้ อยที่สุ ด ในด้า นการจ้างงานและความก้าวหน้า ในสายอาชี พ

15

ผลการส ารวจความพึง พอใจของบุค ลากรส านัก งานประกัน สัง คม ปี 255 7
จาแนกเป็น รายด้ า น มีร ายละเอียดดังนี้
1) ด้านการให้ บ ริ การของกองการเจ้าหน้า ที่
สารวจโดยสอบถามความพึง พอใจต่อ การดาเนิน งานเกี่ย วกับ กระบวนการวางแผน
กาลั งคนเพื่อให้ ส อดคล้ องและเหมาะสมกับ ภารกิจ ที่เ ปลี่ย นแปลงในเชิง ปริม าณและ
คุณ ภาพ ความพึง พอใจต่อ กระบวนการบริห ารงานบุค คล อาทิเ ช่น การบรรจุ
แต่ง ตั้ง การโอน/ย้า ย การเลื่อ นตาแหน่ง การพิจ ารณาความดีค วามช อบ ฯลฯ โดย
ยึ ดหลั กระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ความโปร่ง ใสและเป็น ธรรม ความพึง
พอใจต่อ กระบวนการคัด เลือ กข้า ราชการพลเรือ นดีเ ด่น ของสานัก งานประกัน สัง คม
ที่เ หมาะสมสอดคล้อ งตามคุณ สมบัติบุค คลที่กาหนด ความพึง พอใจต่อ การปรับ ปรุง
ฐานข้อ มูล ทะเบีย นประวัติบุค ลากรที่ถูก ต้อ งและเป็น ปัจ จุบัน เพื่อ นาไปใช้ป ระโยชน์
ในการบริ ห ารงานบุ คคล และการให้ คาปรึกษาแนะนาเกี่ย วกับ การบริห ารทรัพ ยากร
บุค คลทางด้า นกฎหมาย ระเบีย บ หลัก เกณฑ์แ ละวิธีป ฏิบัติที่เ ป็น ประโยชน์ต่อ การ
ปฏิบั ติงาน

การให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่
3.41
3.27

3.28

3.13
3.04

การวางแผนกาลังคน

การบริหารงานบุคคล

การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น การปรับปรุงทะเบียนประวัติ

การให้คาปรึกษา

ผลการส ารวจพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจ ต่อ การให้บ ริก ารของกองการ
เจ้า หน้า ที่ เ ฉลี่ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจด้า นการปรับ ปรุง ฐานข้อ มูล
ทะเบีย นประวัติบุค ลากรมากที่สุด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อ การให้คาปรึก ษาทาง
กฎหมายเกี่ย วกับ การบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ทั้ง นี้ ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจ
น้ อยที่สุ ดต่อ กระบวนการบริห ารงานบุค คล
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2) ด้านการพัฒ นาบุ คลากรของหน่ว ยงาน
ส ารวจโดยสอบถามความพึง พอใจต่อ การก าหนดนโยบายและแผนการพัฒ นา
บุค ลากรเพื่อ พัฒ นาความรู้ทัก ษะและสมรรถนะของบุค ลากรทุก ระดับ ให้พ ร้อ มรับ
ต่อ การปฏิบ ัต ิภ ารกิจ ขององค์ก ร ความพึง พอใจต่อ การก าหนดหลัก สูต รการ
ฝึก อบรมมีค วามทัน สมัย สอดคล้อ งกับ ความต้อ งของภารกิจ ที ่เ ปลี ่ย นแปลงใน
ปั จ จุ บั น ความพึงพอใจต่อการพัฒ นาบุค ลากรโดยวิธีก ารอื่น นอกเหนือ จากฝึก อบรม
อาทิเ ช่น การสนับ สนุน ทุน การศึก ษา การศึก ษาดูง าน ฯลฯ เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพ
และรัก ษาบุค ลากรขององค์ก รในระยะยาว ความพึง พอใจต่อ การส่ง เสริม ให้
บุค ลากรแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ผ่า นกิจ กรรมการจัด การองค์ค วามรู้ (KM) และเรีย นรู้
ผ่า นระบบออนไลน์ (e-learning) และความพึง พอใจเรื่อ งท่า นได้รับ การสนับ สนุน
ให้เ ข้า รับ การประชุม /สัม มนาทางวิช าการ เพื่อ เพิ่ม พูน องค์ค วามรู้ที่จาเป็ น ต่อ การ
ปฏิบั ติงานทั้งจากหน่ ว ยงานภายในและภายนอก

การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
3.54

3.53

3.47
3.42
3.34

แผนการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ผลการส ารวจพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นการพัฒ นาบุค ลากรของ
หน่ว ยงานเฉลี่ย อยู่ใ นระดับ พอใจมาก โดยพึง พอใจต่ อ การส่ง เสริม ให้บุค ลากร
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ม ากที่สุด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อ การกาหนดหลัก สูต รการฝึก
อบรบ ทั ้ง นี ้ ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจน้อ ยที ่ส ุด ต่อ การพัฒ นาบุค ลากรโดย
วิธีการอื่น นอกเหนื อจากฝึ กอบรม อาทิเ ช่น การสนับ สนุน ทุน การศึก ษา การศึก ษาดู
งาน ฯลฯ เพื่อพัฒ นาศักยภาพและรั กษาบุคลากรขององค์กรในระยะยาว
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3) ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุ คลากร
สารวจโดยสอบถามความพึง พอใจเรื่อ งการกาหนดขั้น ตอนหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
ประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการประจาปีมีค วามโปร่ง ใส ชัด เจน โดยมีป ระกาศอย่า ง
เปิด เผยเป็น ทางการและแจ้ง ให้ท ราบทั่ว โดยกั น ความพึง พอใจเรื่อ งการกาหนด
ตัว ชี้วัด และเป้า หมายการทางานของบุค ลากรในหน่ว ยงานมีค วามส อดคล้อ งและ
สนั บ สนุ น การบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ของสานักงานประกัน สัง คม ความพึง พอใจเรื่อ งระบบ
การประเมิน ผลการปฏิบัติง านเพื่อ เลื่อ นขั้น เงิน เดือ นเป็น ระบบที่ย อมรับ ว่า สามารถ
เชื่อมโยงต่อการบรรลุ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ข ององค์ก ร ความพึง พอใจเรื่อ งท่า น
ได้รั บ ทราบผลการประเมิน การปฏิ บั ติร าชการประจาปีอ ย่า งเป็น ทางการ และความ
พึง พอใจเรื่อ งท่า นได้รับ การเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นและบาเหน็จ รางวัล ที่ส อดคล้อ งและ
เป็ น ไปตามผลการปฏิบั ติงานประจาปี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.44

3.43

3.33

3.31
3.24

หลักเกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัดรายบุคคล

ระบบการประเมินผล

รับทราบผลการประเมิน

ผลการประเมินสอดคล้อง

ผลการสารวจพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นระบบการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติง านของบุค ลากรเฉลี่ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ การได้รับ ทราบ
ผลการประเมิน อย่ างเป็ น ทางการมากที่สุด รองลงมาพึง พอใจต่อ การกาหนดตัว ชี้วัด
และเป้า หมายการทางาน ทั้ง นี้ ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจต่อ การกาหนดขั้น ตอน
หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมิ นผลการปฏิบัติร าชการประจาปี น้ อยที่สุ ด
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4) ด้านการจ้ างงานและความก้ าวหน้า ในสายอาชี พ
สารวจโดยสอบถามความพึง พอใจเรื่อ งเส้น ทางความก้า วหน้า ในสายอาชีพ มีค วาม
ชัด เจนทาให้บ ุค ลากรมีทิศ ทางในการปฏิบัติง านได้อ ย่า งสอดคล้อ งเหมาะสมกับ
ความรู ้ค วามสามารถส าหรับ ต าแหน่ง ความพึง พอใจเรื ่อ ง การพัฒ นาเส้น ทาง
ความก้า วหน้า ในสายอาชีพ สาหรับ กลุ่ม ข้า ราชการที่มีส มรรถนะสูง ( Talent) เพื่อ
เตรี ย มความพร้ อมและการรักษาบุคลากรขององค์ก รอย่า งเป็น ระบบ ความพึง พอใจ
เรื่ องแผนการพัฒ นาบุค ลากรทุก ระดับ มีค วามชัด เจนทาให้บุค ลากรได้รับ การพัฒ นา
ความรู้ทัก ษะและสมรรถนะที่พ ร้อ มรองรับ ต่อ การปฏิบัติง านในตาแหน่ง นั้น ความ
พึง พอใจเรื่อ งท่า นได้รับ การพัฒ นาทัก ษะความรู้แ ละความสามารถเพื่อ เตรีย มความ
พร้อ มในการก้า วไปสู่ตาแหน่ง ที่สูง ขึ้น อย่า งต่อ เนื่อ ง และความพึง พอใจเรื่อ งท่า น
ได้รับ เงิน เดือ นที่เ ป็น ธรรมและเหมาะสมกับ ปริม าณหน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย

การจ้างงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3.27

3.28

3.29
3.26

3.17

ความก้าวหน้า

กลุ่มสมรรถนะสูง

แผนการพัฒนาบุคลากร

ได้รับการพัฒนา

เงินเดือนเป็นธรรม

ผ ล ก า ร ส า ร ว จ พ บ ว่า ผู ้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม พึง พ อ ใ จ ด้า น ก า ร จ้า ง ง า น แ ล ะ
ความก้า วหน้า ในสายอาชีพ เฉลี ่ย ในระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจเรื่อ งแผนการ
พัฒ นาบุค ลากรทุก ระดับ มีค วามชัด เจนทาให้บุค ลากรได้รับ การพัฒ นาความรู้ทัก ษะ
และสมรรถนะที่พ ร้อ มรองรับ ต่อ การปฏิบัติง านในตาแหน่ง นั้น มากที่สุด รองลงมา
คือ พึง พอใจเรื ่อ งการพัฒ นาเส้น ทางความก้า วหน้า ในสายอาชีพ ส าหรับ กลุ ่ม
ข้าราชการที่มีส มรรถนะสู ง (Talent) เพื่อเตรียมความพร้อ มและการรัก ษาบุค ลากร
ขององค์ก รอย่า งเป็น ระบบ ทั ้ง นี ้ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจ เรื ่อ งท่า นได้ร ับ
เงิน เดือ นที ่เ ป็น ธรรมและเหมาะสมกับ ปริ ม าณหน้า ที ่ค วามรับ ผิด ชอบที ่ไ ด้ร ับ
มอบหมายน้ อยที่สุ ด
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5) ด้านความปลอดภัยสุ ขอนามั ยและสิ่ ง แวดล้ อ ม
สารวจโดยสอบถามความพึง พอใจเรื่อ งสภาพแวดล้อ มทางกายภาพของสถานที่
ทางานท่า นมีค วามสะอาดสะดวกและเป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ย ความพึง พอใจเรื่อ ง
สถานที่ทางานมีค วามปลอดภัย ต่อ ชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน ของท่า น ในการปฏิบัติง าน
ความพึง พอใจเรื่อ งการจัด สถานที่ว ัส ดุอุป กรณ์เ ครื่อ งมือ ส าหรับ การปฏิบัติง านมี
ความเหมาะสมทัน สมัย และเพีย งพอต่อ การปฏิบัติง าน ความพึง พอใจเรื่อ งการเปิด
โอกาสให้บุค ลากรมีส่ว นร่ว มในกิจ กรรมเพื่อ สุข อนามั ย อาทิเ ช่น กีฬ าสานสัม พัน ธ์
กิจ กรรมสืบ สานวัฒ นธรรมไทยต่า งๆ เป็น ต้น และความพึง พอใจเรื่อ งการส่ง เสริม
สุ ขภาพของบุ คลากรให้ได้รับการบริ การตรวจสุ ขภาพประจาปี อย่ างต่ อเนื่อ ง

ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3.78
3.62

3.39

สภาพแวดล้อม

3.46

ความปลอดภัย

3.39

อุปกรณ์เครื่องมือ

กิจกรรม

ตรวจสุขภาพ

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นความปลอดภัย สุข อนามัย และ
สิ ่ง แวดล้อ มเฉลี ่ย ในระดับ พอใจมาก โดยพึง พอใจต่อ การส่ง เสริม สุข ภาพของ
บุ คลากรให้ ได้รั บ การบริก ารตรวจสุข ภาพประจาปีอ ย่า งต่อ เนื่อ งมากที่สุด รองลงมา
คือ พึง พอใจต่อ กิจ กรรมเพื ่อ สุข อนามัย ทั ้ง นี ้ ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจต่อ
สภาพแวดล้อ มของสถานที่ทางานและวัส ดุอุป กรณ์เ ครื่อ งใช้ใ นการปฏิบัติง านน้อ ย
ที่สุ ด
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6) ด้านกระบวนการสื่ อสารภายในองค์ กร
ส ารวจโดยสอบถามความพึง พอใจต่อ การสื ่อ สารนโยบายและแผนการบริห าร
ทรัพ ยากรบุค คลให้กับ บุค ลากรทุก คนรับ ทราบเพื่อ สร้า งการรับ รู้ ร่ว มกัน ในรูป แบบ
การประชุม ความพึง พอใจต่อ ช่อ งทางอื่น ๆ ในการสื่อ สารข้อ มูล ข่า วสารเกี่ย วกับ
การบริห ารทรัพ ยากรบุค คล เช่น หนัง สือ แจ้ง เวีย น ระบบอิน ทราเน็ต อิน เตอร์เ น็ต
รายงานการประชุม เป็ น ต้น ความพึง พอใจต่อ ความรวดเร็ว ถูก ต้อ งและเป็น ปัจ จุบัน
ของการประชาสัม พัน ธ์เ พื่อ แจ้ง ข้อ มูล ข่า วสารเกี่ย วกับ การบริห ารทรัพ ยากรบุค คล
ความพึง พอใจเรื่อ งผู้บัง คับ บัญ ชาเปิด รับ ฟัง ความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะต่า งๆ ที่
เป็น ประโยชน์ต่อ การปฏิบัติง านของตนเองและหน่ว ยงาน และความพึง พอใจเรื่อ ง
เพื ่อ นร่ว มงานรับ ฟัง ปัญ หาให้ค าแนะน าและช่ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน เพื ่อ ให้ก าร
ปฏิบั ติภ ารกิจ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายขององค์ กรที่ตั้ งไว้

กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร
3.54

3.37

3.34

ประชุมขี้แจง

3.54

ช่องทางอื่น

ความรวดเร็ว

3.41

รับฟังความคิดเห็น

เพื่อนร่วมงาน

ผลการสารวจพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นกระบวนการสื่อ สารภายใน
องค์ก รเฉลี ่ย ในระดับ พอใจมาก โดยพึง พอใจต่อ ช่อ งทางการสื ่อ สารอื่น ๆ เช่น
หนัง สือ แจ้ง เวีย นทางอิน ทราเน็ต และพึง พอใจต่อ เพื่อ นร่ว มงานในระดับ มาก ทั้ง นี้
ผู้ ตอบแบบสอบถามพึ งพอใจต่ อ การสื่ อสารโดยการประชุ มชี้แจงน้ อยที่ สุ ด
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น อื่น ๆ
บุ คลากรของสานั กงานประกันสั งคมมีข้อ เสนอแนะเพื่อ การปรับ ปรุง การบริห ารและ
พัฒ นาทรั พยากรบุ คคลในด้า นต่า ง ๆ สรุปได้ ดังต่อไปนี้
1) ด้ า นการให้บริ การของกองการเจ้า หน้า ที่
1.1 การวางแผนก าลัง คน กจ. ควรส ารวจปริม าณงาน วิเ คราะห์
อัต รากาลัง ให้แ ก่ทุก หน่ว ยงานเป็น ประจาทุก ปี แ ละจัด สรรอัต รากาลัง ให้เ หมาะสม
เพีย งพอกับ ปริม าณงาน การวิเ คราะห์อัต รากาลัง ควรพิจ ารณาจากปริม าณงานของ
งานประโยชน์ท ดแทน งานการเงิน งานทะเบีย น และงานสมทบ ประกอบ โดยไม่
วิเคราะห์ จ ากจานวนผู้ ป ระกันตนเพียงอย่า งเดีย ว จัด สัด ส่ว นข้า ราชการกับ พนัก งาน
ให้ส มดุล ควรตั้ง ส านัก งานประกัน สัง คมสาขาให้ค รบทุก จัง หวัด เพื่อ ให้บ ริก ารที่
ครอบคลุ ม เตรี ย มบุ คลากรให้พ ร้อ มรองรับ การขยายการให้บ ริก ารสาขาทั่ว ประเทศ
ควรมีโ ครงสร้า งอัต รากาลัง ของหน่ว ยงานจาแนกตามขนาด (ใหญ่ / กลาง/เล็ก ) ให้ มี
โครงสร้า งที่มีม าตรฐานเดีย วกัน ทั่ว ประเทศ การจัด สรรตาแหน่ง กรณีมีบุค ลากรใน
หน่ว ยงานไปช่ว ยราชการจัง หวัด อื่น ทาให้ ห น่ว ยงานนั้น ขาดอัต รากาลัง ดัง นั้น กจ.
จึง ควรตัด อัต ราตามตัว บุค คลไปและจัด สรรตาแหน่ง ใหม่แ ทนเพื่อ แก้ไ ขปัญ หา ควร
จัด สรรตาแหน่ง ชานาญการพิเ ศษให้มีจานวนเพีย งพอเพื่อ เพิ่ม โอกาสก้า วหน้า ของ
บุค ลากรไม่ใ ห้ ก ระจุก เป็น คอขวดเช่น ทุก วัน นี ้
สมควรมีต าแหน่ง เจ้า หน้า ที่
ประชาสั มพัน ธ์ ในแต่ล ะหน่ว ยงานที่ ให้ บริ การ
1.2 การบรรจุแ ต่ง ตั้ง กจ. ควรตั้ง ใจทางานบรรจุแ ต่ง ตั้ง บุค ลากร
ทดแทนตาแหน่ง ที่ว ่า งลงด้ว ยความรวดเร็ว ทัน การณ์ บรรจุบุค ลากรให้มีค วามรู้
ความสามารถเหมาะสมกับ ตาแหน่ง งาน มอบหมายหน้า ที่ใ ห้ต รงกับ ความสามารถ
ของแต่ล ะคน ควรบรรจุ ล ูก จ้า งชั่ว คราวเป็น ลูก จ้า งประจา ควรเปิด โอกาสให้
พนัก งานชั่ว คราวที่มีอ ายุง าน 3 ปีขึ้น ไปสามารถบรรจุเ ป็น พนัก งานประจาได้ ควร
เปิ ดสอบเพื่อให้ พนั กงานชั้นต้นได้ปรับเป็นพนักงานชั้น สูง หรือ พนัก งานราชการ ควร
ให้โ อกาสพนัก งานที่จ บปริญ ญาตรีแ ละมีป ระสบการณ์ทางานมาระยะเวลาหนึ่ง มี
สิ ทธิป รั บ เป็ น นั กวิช าการประกันสั งคม ควรมีความยุติธ รรมและเป็น กลางในการเปิด
สอบบรรจุพ นัก งาน ควรให้แ ต่ล ะหน่ว ยงานสามารถจัด สอบเพื ่อ บรรจุแ ต่ง ตั ้ง
บุค ลากรภายในได้เ องเช่น เดีย วกับ หน่ว ยงานอื่น เช่น กรมสวัส ดิก ารและคุ้ม ครอง
แรงงาน ควรคัด เลือ กพนัก งานประกัน สัง คมที่มีวุฒิแ ละสอบผ่า นภาค ก. ของ ก.พ.
แล้ว มาบรรจุเ ป็น ข้า ราชการของ สปส. ควรให้ส ิท ธิ เ จ้า หน้า ที่ซึ ่ง มีคุณ วุฒ ิแ ละมี
ประสบการณ์ ทางานใน สปส. ได้ส อบบรรจุ ก่อนเรีย กบรรจุ บุค คลภายนอกจากบัญ ชี
ผู้ส อบได้จ ากหน่ว ยงานอื่น เพราะมีป ระสบการณ์แ ละความรู้เ ฉพาะด้า น ควรมีก าร
วัด ผลในแต่ล ะตาแหน่ง ที่ต้อ งการเปลี่ย นอย่า งน้อ ยปีล ะครั้ง เพื่อ ทดแทนตาแหน่ง ที่
ว่า ง สปส.สาขาไม่ค วรมีพ นัก งานชั้น ต้น เนื่อ งจากในทางปฏิบัติจ ะติด ปัญ หาเรื่อ ง
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Username และ Password ในการทางาน ซึ่ง ต้อ งใช้ เ จ้า หน้า ที่ ร ะดับ สูง ในการ
อนุ มัติ
1.3 การโยกย้าย ควรมีห ลั กเกณฑ์ที่ชัด เจนในการพิจ ารณาโยกย้า ย เช่น
การกาหนดเงื่อ นไขว่า ต้อ งทางานมาแล้ว ไม่น้อ ยกว่า 2 ปีจึง จะขอย้า ยได้ และ กจ.
ก็ ค วรจะพิจ ารณาย้า ยให้ ก็ต่อ เมื่อ ทางานครบตามกาหนดเงื่อ นไขของสานัก งานที่ตั้ง
ไว้คือ 2 ปี เหมือ นกัน ทุก คนไม่มีก ารยกเว้น และ กจ. ควรประกาศให้ท ราบถึง
เหตุผ ลที่โ ยกย้ ายว่าเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้อ ใดบ้า ง ควรแจ้ง ข้อ มูล อัต รา
ว่า งในแต่ล ะพื้น ที่แ ละจัง หวัด ให้ท ราบโดยทั่ว กัน ผ่า นอิน ทราเน็ต เพื่อ ให้เ จ้า หน้า ที่ใ ช้
เป็น ข้อ มูล ประกอบการพิจ ารณาทาเรื่อ งขอย้า ย การโยกย้า ยควรใช้ ห ลัก เกณฑ์ก าร
ยื่น คาร้อ งก่อ น-หลัง ใครบรรจุก่อ นควรได้สิท ธิ ก่อ น และเหตุผ ลความจาเป็น เช่น
ความล าบากในการเดิน ทางส าหรับ คนที ่ม ีค รอบครัว มาประกอบการพิจ ารณา
บุค ลากรทุก คนควรได้รับ สิท ธิโ ดยชอบธรรมในการย้า ยกลับ ภูมิลาเนา ทั้ง นี้ ควร
ตรวจสอบให้ ถี่ถ้ว นเรื่ องสามีและภรรยาอยู่ในหน่ว ยงานเดีย วกั น และควรตรวจสอบ
ว่า มีเ จ้า หน้า ที่ไ ด้แ สดงความจานงขอย้า ยมาตาแหน่ง นี้จัง หวัด นี้ห รือ ไม่ก่อ นที่จ ะ
เรี ย กบรรจุ บุ คลากรใหม่ เจ้าหน้าที่ กจ. ควรตอบข้อซัก ถามด้ว ยน้าเสีย งที่สุภ าพและ
แสดงถึง ความยิน ดีเ ต็ม ใจให้บ ริก าร ควรให้พ นัก งานราชการสามารถย้า ยได้แ ละ
สามารถปรั บ วุฒิ เป็ น ปริ ญาตรี ได้ ควรให้ ความเป็น ธรรมกับ ลูก จ้า งประจาในการขอมี
สิท ธิย้า ยและขอมี สิท ธิเ บิก ค่า เช่า บ้า น ควรกาหนดวาระในการดารงตาแหน่ง ของ
บุค ลากรไม่ค วรให้ อ ยู ่ป ฏิบ ัติง านในสถานที่แ ละสภาพแวดล้อ มสัง คมเดิม ๆ นาน
เกิน ไป เช่น บุค ลากรที่ทางานตั้ง แต่ 4-5 ปีขึ้น ไปควรสับ เปลี่ย นหน้า ที่ ภ ายใน
หน่ว ยงานหรือ โยกย้า ยไปต่า งหน่ว ยงาน เพราะอาจท าให้บ ุค ลากรขาดความ
กระตือ รือ ร้น ในการปฏิบ ัติง านหรือ อาจมีอ ิท ธิพ ลหรือ ส่ว นได้ส ่ว นเสีย ในอานาจ
หน้า ที่จ นอาจก่อ ให้เ กิด การทุจ ริต ได้ และเพื่อ ประโยชน์ใ นการเรีย นรู้ ทุก งานของ
สานัก งานและสามารถให้บ ริก ารได้ทุก เรื่อ ง เปิด โลกทัศ น์ ใ ห้บุค ลากรมีมุม มองต่า ง
พื้น ที่แ ละเป็น การพัฒ นาบุค ลากร ควรเปิด โอกาสให้บุค ลากรได้ม ีป ระสบการณ์
ทางานด้า นอื่น ๆ เช่น เจ้า หน้า ที่ ก ารเงิน และบัญ ชีส ามารถปฏิบัติง านในตาแหน่ง อื่น
ที่ไ ม่เ ฉพาะทางได้ แต่ตาแหน่ง อื่น ไม่ส ามารถทดแทนงานบัญ ชีไ ด้ ดัง นั้น กรณีมี
ตาแหน่ง นัก วิช าการประกัน สัง คมว่า ง ควรโยกเจ้า หน้า ที่ ก ารเงิน และบัญ ชีไ ปลง
และเรีย กเจ้า หน้า ที ่ ก ารเงิน และบัญ ชีบ รรจุใ หม่ม าทดแทน เพื ่อ ให้ ส านัก งานมี
บุค ลากรที่มีค วามรู้ด้า นการเงิน และบัญ ชีม ากขึ้น กจ. ควรสอบถามความประสงค์
จากบุค ลากรว่า ต้อ งการย้า ยไปที่ไ หนหรือ แลกกับ ใครในตาแหน่ง เดีย วกัน กจ. ควร
ดาเนิน การโยกย้า ยให้ต ามที่ร้ อ งขออย่า งรวดเร็ว หรือ ภายในปีที่ยื่น คาร้อ ง พร้อ มทั้ง
แจ้ งผลการยื่ น คาร้ องให้ ทราบด้ว ย ทั้งนี้ ผู้ ที่ ทางานอยู่ในตาแหน่ง เดิม มานานเกิน 10
ปี ควรได้รั บ การพิจ ารณาโยกย้ายก่ อน
1.4 การเลื่ อนตาแหน่ง กองการเจ้าหน้า ที่ค วรมีห ลัก เกณฑ์ที่แ น่น อน ยึด
หลัก คุณ ธรรมความรู้ค วามสามารถความโปร่ง ใสเป็น ธรรมตรวจสอบได้แ ละเป็น ไป
ตามลาดับ อาวุโ ส เป็น ไปตามกฎระเบีย บโดยเคร่ง ครัด ไม่ค วรใช้เ ส้น สาย ไม่ค วร
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เลือ กปฏิบัติ ตรวจสอบคุณ สมบัติใ ห้ล ะเอีย ดเป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ ควรเปิด สอบ
เพื ่อ ให้บ ุค ลากรมีโ อกาสปรับ ต าแหน่ง ให้ส ู ง ขึ ้น อย่า งสม่ าเสมอทุก ปี ห รือ ก าหนด
หลัก เกณฑ์ไ ว้ใ ห้ชัด เจนว่า กี่ปีเ ปิด สอบหนึ่ง ครั้ง และเมื่อ สอบได้แ ล้ว ควรได้รับ การ
บรรจุแ ต่ง ตั ้ง ในจัง หวัด เดิม โดยเปิด กรอบต าแหน่ง ที ่ส ูง ขึ ้น ในจัง หวัด เดิม การ
คัดเลื อกข้าราชการที่ส อบปรับ เลื่อ นระดับ ที่สูง ขึ้น ควรมีก ารกระจายให้ ทั้ง ส่ว นกลาง
และส่ ว นภูมิภ าคในอัตราส่ ว นที่เท่าเทีย มกัน ผู้ที่ ส ามารถสอบผ่า นเพื่อ เลื่อ นตาแหน่ง
เป็น นัก วิช าการประกัน สัง คมและได้ขึ้น บัญ ชีไ ว้ค วรได้ป รับ เลื่อ นตาแหน่ง สูง ขึ้น ทุก
คน ควรน าเรื ่อ งอายุง านมานานมาพิจ ารณาประกอบการปรับ เลื ่อ นต าแหน่ง
ผู้บ ริห ารและเจ้า หน้า ที่ กจ. ควรใส่ ใ จกับ การเป็น ผู้ดูแ ลและรัก ษาสิท ธิป ระโยชน์ที่
ควรจะได้ข องบุค ลากรในองค์ก ร โดยไม่ป ล่อ ยให้เ จ้า หน้า ที่ แ ต่ล ะคนต้อ งดิ้น รนต่อ สู้
เพีย งลาพัง ในการทวงสิท ธิป ระโยชน์ที่ตัว เองควรจะได้ เช่น ช่ว ยดูแ ลสิท ธิ ก ารปรับ
ระดับ ของข้าราชการแต่ล ะคนและแจ้ง สิท ธิใ ห้ท ราบเมื่อ ถึง กาหนด เป็น ต้น ควรเป็น
ที่ป รึก ษาที่ดีข องบุค ลากรทั่ว ประเทศอย่า งเท่า เทีย มกัน ควรเปิด โอกาสให้พ นัก งาน
ชั้น ต้น ที่มีวุฒิ การศึกษาที่สู ง ขึ้น สามารถปรับ เป็นนั กวิช าการได้
1.5 การคัดเลื อกข้าราชการพลเรือ นดีเ ด่น ควรจะให้ทุก คนในหน่ว ยงาน
มีส่ ว นร่ ว มในการพิจ ารณา ควรจะประกาศให้ท ราบผลโดยทั่ว กัน ในที่เ ปิด เผย ควรมี
การคัดเลื อกพนั กงานดีเ ด่นด้ว ย
1.6 การปรับ ปรุง ทะเบีย นประวัติบุค คล กจ. ควรปรับ ปรุง ข้อ มูล ด้ว ย
ระบบที่ทัน สมัย ปรับ ปรุง ข้อ มูล ให้ ถูก ต้อ งและเป็น ปัจ จุบัน เจ้า ของข้อ มูล สามารถ
เรีย กดูข้อ มูล ของตัว เองได้ ห รือ แก้ไ ขและบัน ทึก ข้อ มูล ประวัติข องตนเองได้ใ นอีเ มล์
ควรออกบั ตรพนั กงานให้ เพื่ อใช้ แสดงตนขณะปฎิบัติห น้าที่น อกสถานที่
1.7 การให้ คาปรึกษาด้านกฎหมาย กจ. ควรศึกษากฎระเบีย บให้แ ม่น ยา
เพื่อ ประโยชน์ข องบุค ลากรทั้ง หมด เช่น ควรศึ ก ษาระเบีย บเรื่อ งการดารงตาแหน่ง
ในสายงานและเรื่อ งการเรีย งลาดับ อาวุโ สเพื่ อ ตอบข้อ หารือ ได้อ ย่า งถูก ต้อ ง หรือ
กรณีม ีข ้อ สอบถามในเรื ่อ งต่า งๆ เช่น สิท ธิ/ สวัส ดิก ารของเจ้า หน้า ที ่ กจ. ควร
สามารถให้ ข้อมูล ที่ชัดเจนได้
2) ด้ า นการพัฒนาบุค ลากร
2.1 นโยบายและแผนการพัฒ นาบุค ลากร ควรให้ผู้ป ฎิบัติง านจริง ๆ เข้า
อบรมเพื่อ ให้น าความรู ้ที่ ไ ด้รับ ไปใช้ป ฏิบัติง านได้จ ริ ง แต่ก็ค วรเปิด โอกาสให้ผู ้ที่
ปฏิบัติง านด้า นอื่น ได้เ ข้า อบรมด้ว ยเพื่อ เพิ่ม พูน ความรู้ใ ห้ก ว้า งขึ้น เพื่อ ให้เ จ้า หน้า ที่
สามารถให้บ ริก ารตอบข้อ ซัก ถามของนายจ้า งและผู ้ป ระกัน ตนได้ทุก เรื ่อ ง ควร
กระจายงานอบรมไปยัง ภูมิ ภ าคต่า งๆ แทนการจัด อบรมที่ส่ว นกลางที่เ ดีย ว เพื่อ
ประหยัด ค่า ใช้จ่า ยในการเดิน ทางลดความเสี่ย งภัย จากการเดิน ทางและเพื่อ ความ
เสมอภาคเท่า เทีย มกัน ควรจัด ฝึก อบรมในจัง หวัด ที่ มีส ถานที่ท่อ งเที่ย วเพื่อ ส่ง เสริม
การท่อ งเที่ย ว ควรจัด ทาแผนการอบรมกระจายไปทั้ง ปีไ ม่ ก ระจุก อยู่ ต อนใกล้ สิ ้น
ปี งบประมาณ และไม่ควรจัดอบรมใกล้ ช่ว งเทศกาลเพราะจะทาให้เ จ้า หน้า ที่ป ระสบ
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ความลาบากทั้งในเรื่อ งของการจองตั๋ว และการเดิน ทางไปกลับ หลัง จากอบรมเสร็จ
แล้ ว ควรมีก ารทดสอบประเมิน ผลว่า ได้นาความรู้ไ ปใช้ป ระโยชน์ห รือ ไม่เ พีย งใด และ
มี ป ัญ หาอุป สรรคอะไรหรือ ไม่ ไม่ค วรจัด อบรมมากเกิน ไปหรือ บ่อ ยครั ้ง เกิน ไป
บุค ลากรทุก คนในองค์ก รควรได้รับ การอบรมปีล ะไม่น้อ ยกว่า 2 ครั้ง หมุน เวีย นกัน
ไปอย่า งทั ่ว ถึง โดยไม่เ น้น แต่ห ัว หน้า ส่ว นหรือ หัว หน้า งานเท่า นั ้น และควรมี
มาตรการที่จ ะทาให้ เจ้ าหน้าที่ได้รับการฝึก อบรมเพื่อ พัฒ นาความรู้อ ย่า งทั่ว ถึง ทุก คน
โดยคานึง ถึง ความเท่า เทีย มกัน ของโอกาสที่จ ะได้รับ การอบรมให้ม ากขึ้น เช่น เมื่อ
เปรี ย บเทีย บระหว่างเจ้ าหน้า ที่ใ นตาแหน่ง ต่า งๆ ในหน่ว ยงานเดีย วกัน หรือ ระหว่า ง
เจ้า หน้า ที่จ ัง หวัด ใหญ่ซึ่ง นานๆ จะได้อ บรมซัก ครั้ ง กับ เจ้า หน้า ที่จัง หวัด เล็ก ที่ไ ด้
อบรมทุก เรื ่อ ง คว รจัด อบรมในวัน และเว ลาราช การ ไม่ค ว รจัด ให้ต รงกับ
วัน หยุ ดราชการ ในการไปอบรมแต่ล ะครั้งควรให้ ไปหน่ว ยงานละ 2 คน ควรกาหนด
ชั่ว โมงการอบรมของบุค ลากรแต่ล ะคน จาแนกเป็น การอบรมภายนอกและการ
อบรมภายในไว้ใ นแผน ควรเพิ่ม โอกาสในการอบรมกับ หน่ว ยงานนอกเพื่อ เพิ ่ม
ทักษะและความรู้ ความสามารถให้ม ากขึ้น บุค ลากรใหม่แ ละผู้ที่เ ปลี่ย นสายงานควร
ได้รับ การอบรมก่อ นปฏิบัติง านจริง ควรอบรมเจ้า หน้า ที่ ใ หม่ก่อ นเริ่ม งานอย่า งน้อ ย
1 เดือ น เพื ่อ ความราบรื ่น ในการท างา น ควรจัด ตั ้ง ศูน ย์อ บรมหรือ โรงเรีย น
ประกัน สัง คมเพื่อ ให้ก ารอบรมเจ้า หน้า ที่ที่บ รรจุใ หม่ใ ห้มีค วามรู้เ กี่ย วกับ ระบบงาน
ประกัน สัง คมทั้ง หมดก่อ น โดยมีเ คสตัว อย่า งให้ไ ด้ล องปฏิบัติ เมื่อ จบการอบรม
เจ้า หน้า ที ่ จ ะได้ ส ามารถท างานได้ทุก ฝ่า ยทุก งานในส านัก งาน ส่ว นเจ้า หน้า ที ่ที่
ปฏิบั ติงานอยู่ แล้ ว ควรได้รับการอบรมเพื่ อเพิ่ม องค์ ความรู้ อยู่เสมอ
2.2 หลัก สูต รการฝึก อบรม ควรก าหนดหลัก สูต รให้ท ัน สมัย ควรมี
ช่องทางให้ บุค ลากรได้ เ สนอหลัก สูต รที่ ต้อ งการอบรมเพื่อ ให้ ส ามารถนามาใช้ใ นการ
ปฏิบัติง านเฉพาะทางได้ แ ละเพื่อ ประโยชน์สูง สุด ในการพัฒ นาตามความต้อ งการ
ของบุ คลากรอย่ างแท้จ ริ ง ควรสารวจความต้องการฝึ กอบรมเพื่อ ให้ มีห ลัก สูต รอบรม
ที่ ค รบถ้ว นทุก วิช าชีพ ควรอบรมหลัก สูต รมารยาทในที่ทางาน จริย ธรรม คุณ ธรรม
การให้เ กีย รติแ ละเคารพสิท ธิข องเพื่อ นร่ว มงาน การทางานเป็น ทีม การควบคุม
อารมณ์ใ นที่ทางาน จิต วิท ยาในการพูด เพื่อ ลดการปะทะลดความเครีย ดในที่ทางาน
ควรอบรมวิธีห รือ เทคนิค ใหม่ๆ ที่เ ป็น ประโยชน์ต่อ การปฏิบัติง าน อบรมหัว ข้อ การ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการทางาน เช่น ให้ คิดเปิดกว้างที่จะรับรู้ศึก ษางานใหม่ๆ เพื่อ ให้
มีความรู้ ความสามารถหลายด้านและสามารถเข้า ทางานทดแทนกัน ได้ใ นช่ว งเวลาที่
จาเป็น พัฒ นาความรู้ทัก ษะด้า นการให้บ ริก าร เพิ่ม การอบรมภาษาอัง กฤษ เพิ่ม
หลัก สูต รการสร้า งจิต สานึก เรื่อ งความตรงต่อ เวลา การอุทิศ เวลาให้กับ ทางราชการ
ไม่เ บีย ดบัง เวลาราชการไปทาเรื่อ งส่ว นตัว ควรจัด อบรมบุค ลากรเพื่อ พัฒ นา
ศัก ยภาพในการปฏิบัติง านเกี่ย วกับ ความรู้ใ นภาพรวมของกระทรวงแรงงาน โดย
เน้น แยกระดับ ความรับ ผิด ชอบของผู้อ บรม เช่น ระดับ ปฏิบัติ ระดับ หัว หน้า ส่ว น
งาน พร้อ งทั้ง แยกประเด็น เชิง ลึก เช่น การอบรมเกี่ย วกับ การขึ้น ทะเบีย นแรงงาน
ต่า งด้า ว และการให้ข ้อ มูล ผู ้ป ระกัน ตนส าหรับ การยื ่น ขอต่อ อายุว ีซ ่า เพื ่อ การ
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แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ควรเพิ่มความรู้ ของหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ งานประกัน สัง คม
เช่น กรมการจัด หางาน กรมสวัส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน กรมสรรพากร ควรมี
หลัก สูต รอบรมที่มีป ระโยชน์ต่อ การดึง ศัก ยภาพของบุค ลากรออกมาใช้ใ ห้ไ ด้ม าก
ที่ส ุด เช่น การพัฒ นาศัก ยภาพตนเองด้ว ยการสั ่ง จิต
(Neuro Linguistic
Programming: NLP) เป็น ต้น ควรมีห ลัก สูต รฝึก อบรบการใช้ง านระบบต่า งๆ ที่
หลากหลายหมุน เวีย นกัน ไป (ปัจจุบันบางระบบไม่เ ปิด อบรมเลยนับ สิบ ปี บางระบบ
เปิด อบรมแล้ว เปิด อบรมอีก ) ควรอบรมหัว หน้า งานให้ท ราบเทคนิค การบริห ารงาน
ให้สัม ฤทธิ์ผ ล ควรอบรมพัฒ นาศัก ยภาพพนัก งานขับ รถยนต์ใ ห้บ่อ ยครั้ง ขึ้น และ
ทั่ว ถึง มากขึ้น
2.3 การพัฒ นาโดยวิธ ีอื ่น การให้ทุน การศึก ษาควรให้ท ุน ส าหรับ
หลัก สูต ร ร ะย ะ สั ้น เ พื ่อ ใ ช้ใ น ก า รป ฏิบ ัต ิง า นแ ต่ล ะ ต า แห น่ง / ร ะ ดับ ค ว ร ใ ห้
ทุน การศึกษาแก่พนั กงานมากขึ้น โดยควรลดเงื่อ นไขของผู้มีสิท ธิรับ ทุน ด้า นอายุง าน
ลงจาก 8 ปี เหลือ เพีย ง 2 ปี ควรให้ทุน เรีย นภาษาต่า งประเทศเป็น ระยะเวลา
6 – 12 เดือ น ทั ้ง ในประเทศและต่า งประเทศแก่ห น่ว ยบริก ารที ่ใ ห้บ ริก าร
ชาวต่า งชาติเ พื่อ รองรับ AEC ควรสนับ สนุน ทุน การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีแ ละ
ระดับ ปริญ ญาเอกเพิ่ม เติม ควรมีก ารแลกเปลี่ย นปัญ หาและประสบการณ์ ใ นการ
แก้ไ ขปัญ หาต่า งๆ ที ่เ กิด ขึ ้น ระหว่า งกัน
ควรเปิด โอกาสให้ เ จ้า หน้า ที ่ ร ะดับ
ผู้ป ฏิบัติง านที่ ทางานเกิน 10 ปี ทุก คนได้ไ ปศึก ษาดูง านต่า งประเทศเพื่ อ เป็น ขวัญ
กาลัง ใจในการปฎิบัติง าน ไม่ค วรปิด กั้น เฉพาะกลุ่ม ที่เ กี่ย วข้อ งหรือ ผู้ ใ กล้ ชิด เท่า นั้น
การศึก ษาดูง านควรเน้น เพื่อ ให้ไ ด้ส าระประโยชน์ที่ส ามารถนากลับ มาพัฒ นางาน
ประกัน สัง คมได้ม ากกว่า การไปท่อ งเที่ย ว ควรอบรมเพิ่ม ความรู้ สิท ธิป ระโยชน์แ ก่
เจ้า หน้า ที่ 1506 เพื่อ ให้ มีค วามรู้แ ละสามารถตอบคาถามทางโทรศั พ ท์ ไ ด้อ ย่า ง
ถูกต้องแม้น ยา ควรจั ดกิจ กรรมเพื่อเรียนรู้ ตนเองบ้าง
2.4 การอบรม KM ควรมีก ารจัด การองค์ค วามรู้ใ ห้กับ เจ้า หน้า ที่ ใ ห้ม าก
ขึ้น ควรปรับ ปรุง เพื่อ ให้ผู้เ ข้า รับ การอบรมได้ป ระโยชน์ม ากขึ้น โดยควรเน้น ทัก ษะ
การนาไปใช้ง านจริง มีก ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู้กัน โดยไม่ต้อ งไปต่า งจัง หวัด มีก ารฝึก
ปฏิบัติจ ริง ทุก คนที่เ ข้า รับ การอบรมควรมีส่ว นร่ว มแสดงความคิด เห็น ไม่ใ ช่ เ พีย งนั่ง
ฟัง บรรยายอย่า งเดีย วอย่า งที่ผ่า นมา ควรเพิ่ม การไปดูง านหน่ว ยงานที่ จ ะช่ว ยให้ ไ ด้
แนวคิดไปประยุ ก ต์เ พื่อ สร้า งการเปลี่ย นแปลงอย่า งแท้จ ริง ควรทาเรื่อ ง KM ให้เ ป็น
วัฒ นธรรมองค์กร พัฒ นาการเรียนรู้อย่างมีนวั ตกรรมแบบสมัย ใหม่
2.5 ควรปรับ ปรุง หลัก สูต ร e-learning แต่ล ะวิช าให้ มีเ นื้อ หาที่ทัน สมัย
เป็น ปัจ จุบัน ไม่ค วรจากัด ระยะเวลาในการเข้า ไปเรีย นรู้ เพราะบางครั้ง ช่ว งเวลาที่
กาหนดไว้ใ ห้ นั้น บางคนไม่ส ะดวก ควรเปิด ตลอดเวลา ควรเพิ่ม e-learning เรื่อ ง
ระเบีย บการเงิน การคลัง และระเบีย บการพัส ดุ ส่ว นใหญ่พ นัก งานหรือ เจ้า หน้า ที่มัก
ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปลงทะเบีย นเรีย น e-learning เนื่อ งจากในเวลางานมีผู้ม าติด ต่อ
เป็น จานวนมาก ต้อ งการให้ป รับ เป็น ไฟล์ ที่เ จ้า หน้า ที่ ส ามารถดาวน์โ หลดไปนั่ง ฟัง ที่
บ้า นแล้ว ค่อ ยกลับ มาทาแบบทดสอบภายหลัง เนื่อ งจากเจ้า หน้า ที่ไ ม่มีเ วลาเรีย น
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e-learning ในเวลางานต้อ งใช้น อกเวลาหรือ ที่บ้า นซึ่ง ถือ เป็น การเสีย สละทั้ง เวลา
และค่า ใช้จ ่า ย ดัง นั ้น ผู ้ที ่ผ ่า นการอบรมควรได้ร ับ รางวัล เพื ่อ จูง ใจให้บ ุค ลากร
เสริม สร้า งความรู้ การกรอกข้อ มูล เพื่อ สมัค รเรีย น e-learning มีคาถามมากเกิน ไป
ทาให้มีปัญ หากรอกข้อ มูล แล้ว ส่ง ข้อ มูล ไม่สาเร็จ ประกอบกับ คอมพิว เตอร์ไ ม่เ สถีย ร
ทาให้ก ารเรีย น online ติด ขัด ไม่ส ะดวก ควรจะนาหลัก สูต ร e-learning มาต่อ
ยอดเช่น เดีย วกับ การทากิจกรรม KM เจ้า หน้า ที่ จ ะได้ มี ค วามรู้ค วามเข้า ใจในทิศ ทาง
เดีย วกัน
2.6 ควรเปิด โอกาสให้บุค ลากรทุก ระดับ ได้ เ ข้า ร่ว มการประชุม สัม มนา
ทางวิช าการ การพัฒ นาทีมงานควรจัด ภายในจัง หวัด ไม่จาเป็น ต้อ งไปจั ง หวัด อื่น เพื่อ
ประหยัด งบประมาณ พนัก งานประกัน สัง คมควรเบิก ค่า เครื่อ งบิน เพื่อ เดิน ทางมา
อบรมประชุม สัม มนาได้เ นื่อ งจากต้อ งเดิน ทางไกล และควรจัด ที่ พัก ให้ ก่อ น 1 คืน
ควรส่ง เสริม ให้บุค ลากรของสานัก งานประกัน สัง คมมีค วามรู้แ บบสหวิท ยาการ มี
ความรู้ ร อบด้าน เพื่อให้ ส ามารถพัฒ นาองค์ กรได้ง่ ายและประสบความสาเร็จง่ ายขึ้น
3) ด้ า นระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติ งาน
3.1 ควรมีร ะบบการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านที ่เ ป็น รูป ธรรมและมี
มาตรฐานเทีย บเท่า ระบบของภาคเอกชนหรือ รัฐ วิส าหกิจ หรือ ใช้ร ะบบเดีย วกับ
ข้า ราชการครู ควรใช้ ร ะบบจ่า ยตามผลงาน (Incentive pay) ร่ว มด้ว ยเพื่อ สร้า ง
แรงจูง ใจในการปฏิบ ัต ิง านและสร้า งการแข่ง ขัน ในด้า นคุณ ภาพ ของงาน ควร
พิจ ารณาความดีค วามชอบจากผลงานที่ทาได้จ ริง ประกอบกับ เรื่อ งสายขาดลาการ
ทางานเป็น ทีม และการมีส ่ว นร่ว มทากิจ กรรมของหน่ว ยงาน ส่ว นกลาง การ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานควรแยกกันระหว่างผู้ ปฏิบัติและผู้บ ริห ารเพราะความยาก
ง่า ยของการทางานแตกต่า งกัน ควรปรับ ระบบการประเมิน ของส่ว นภูมิภ าคใหม่
เนื่อ งจากปัจ จุบัน ถึง แม้ว่า ตัว ชี้วัด จะได้ค ะแนนเต็ม แต่ห ากเม็ด เงิน ที่จัง หวัด เจีย ดมา
ให้ไ ม่พ อก็ไ ม่ไ ด้ การพิจ ารณาความดีค วามชอบของลูก จ้า งประจาส่ว นภูมิภ าคต้อ ง
พิ จ ารณารวมกัน ทั้ง จัง หวั ด ทาให้โ อกาสที่จ ะได้ขั้น พิเ ศษน้อ ย การพิจ ารณาความดี
ความชอบของพนัก งานควรพิจ ารณาจ าแนกกลุ ่ม ตามชั ้น ของพนัก งาน ไม่ ค วร
พิจ ารณารวมกัน และควรพิจ ารณาเรื่อ งอื่น ๆ ประกอบ เช่น การมีวุฒิก ารศึก ษาสูง
กว่าตาแหน่ งและใช้ความรู้ความสามารถนั้นพัฒ นาปรับปรุง งานให้เ กิด ประสิท ธิภ าพ
และประสิท ธิผ ล ลูก จ้า งประจายัง คงใช้วิธีก ารประเมิน เป็น ขั้น อยู่ จึง ได้ เ งิน เดือ นขึ้น
น้ อยมาก
3.2 ควรปฎิบัติต ามระเบีย บในการเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นอย่ า งเคร่ง ครัด ทั้ง
เรื่ องการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ พิจารณา และเรื่องการติดประกาศหลั งพิ จารณา
ซึ่งเป็ น ขั้น ตอนของความโปร่ งใส พิจ า ร ณ า โ ด ย ยึด ห ลัก ร ะ บ บ คุณ ธ ร ร ม ค ว า ม รู้
ความสามารถ ความโปร่ง ใสเป็น ธรรม มีห ลัก เกณฑ์ที่เ ป็น มาตรฐานในการพิจ ารณา
และติด ประกาศให้ท ราบโดยทั่ว กัน ว่า ผู้ใ ดได้ขั้น พิเ ศษบ้า ง ทั้ง นี้ ควรประกาศให้
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ทราบด้ว ยว่า ผู ้ที ่ไ ด้ขั ้น พิเ ศษเพราะมีค วามดีค วามชอบใด ส่ว นผู ้ที ่ไ ม่ไ ด้จ ะต้อ ง
ปรั บ ปรุ งเรื่ องใด
3.3 ควรกาหนดตัว ชี้ว ัด รายบุค คลที่เ ชื่อ มโยงกับ ยุท ธศาสตร์ว ิ สัย ทัศ น์
พัน ธกิจ ขององค์กร และเป็นไปตามภารกิจของแต่ล ะกลุ่ม งาน ฝ่า ย ระดับ ตาแหน่ง ที่
เป็ น มาตรฐานเดีย วกัน ทั่ว ประเทศเพื่อ ความยุติธ รรม ควรกาหนดตัว ชี้วัด ไว้ล่ว งหน้า
ก่อ นปฏิบ ัต ิง าน โดยตกลงให้ช ัด เจนร่ว มกัน ก่อ นว่า จะประเมิน อย่า งไรและยึด
ตามนั้น และติด ประกาศให้รู้ทั่ว กัน อย่า งโปร่ง ใส ซึ่ง ผู้รับ การประเมิน จะได้ย อมรับ
ผลในการประเมิน ว่าแต่ล ะคนปฏิบัติไ ด้ดีเ พีย งใดและเห็น ภาพชัด ว่า ใครที่ ดีเ ด่น การ
ประเมิน ผลการปฏิบัติง านบางงานไม่ไ ด้ถูก กาหนดเป็น ตัว ชี้วัด จึง ทาให้ก ารกาหนด
ตัว ชี้วัดไม่ส อดคล้ องกับ ตัว ชี้วัดของส่ว นกลาง เช่น ฝ่า ยอานวยการ ส่ว นงานการเงิน
และบัญ ชี เป็น ต้น การตอบข้อ ซัก ถามทางโทรศัพ ท์น่า จะกาหนดเป็น ตัว ชี้วัด ผลงาน
ได้บ้า ง เพราะใน 1 วัน มีโ ทรศัพ ท์ เ ข้า มาสอบถามปัญ หาประกัน สัง คมที่สานัก งาน
เป็ น จานวนมาก
3.4 การคานวณค่า จ้า งที่เ พิ่ม ขึ้น ของแต่ล ะคนควรจะคานวณจากฐาน
ค่า จ้า งที่ไ ด้รับ จริง ไม่ค วรคิด จากฐานบนฐานล่า งเพื่อ ความเป็น ธรรมกับ ทุก คน ควร
จั ดสรรงบประมาณในการเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นให้แ ก่ห น่ว ยงานตามปริม าณงานของแต่
ละหน่ว ยงาน เพื่อ เป็น ขวัญ และกาลัง ใจในการปฏิบัติง านแก่ เ จ้า หน้า ที่ใ นหน่ว ยงาน
ที่มีจานวนสถานประกอบการและผู้ป ระกัน ตนจานวนมาก ควรเพิ่ม จานวนโควต้า
การเลื่ อนขั้น เงิน เดือ นให้กับ ข้า ราชการและเจ้า หน้า ที่ ใ นสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้
มากขึ้น ควรลดความเหลื่อ มล้าเรื่อ งการขึ้น เงิน เดือ นของข้า ราชการชั้น ผู้น้อ ยที่มี
เปอร์เ ซ็น ต์ก ารขึ้น เงิน เดือ นต่ากว่า เมื่อ เทีย บกับ พนัก งานโดยควรใช้เ งิน กองทุน เพื่อ
บริห ารงานของส านัก งานประกั น สัง คมเพิ ่ม เป็น ค่า วิช าชีพ หรือ เงิ น ช่ว ยเหลือ
เจ้า หน้า ที่ที่ ถูก สอบสวนทางวินัย กรณี ส งสัย ว่า ทุจ ริต ไม่ค วรได้รับ การพิจ ารณาความ
ดีค วามชอบ ควรปรับ ปรุง วิธีจัด สรรเงิน เพิ่ม เติม ให้พ นัก งานเพื่อ ไม่ใ ห้อัต ราการเพิ่ม
เงิน เดือ นของผู้ที่อ ยู่ลาดับ สูง สุด แตกต่า งจากผู้ที่อ ยู่ลาดับ สุด ท้า ยมากนัก เนื่อ งจาก
ผลงานที่ทาได้จ ริง ของแต่ล ะคนไม่ต่า งกัน มาก ควรปรับ ปรุง การดาเนิน การจ่า ยเงิน
ตกเบิก ของพนัก งานจากการปรับ เลื่อ นขั้น เงิน เดือ นแต่ล ะครั้ง ให้เ ร็ว ขึ้น กว่า ปัจ จุบัน
ที่ น านเกิน ไป (5 เดือ นแล้ว ยัง ไม่ไ ด้ ) ควรให้บุค ลากรได้รับ เงิน เดือ นค่า ขั้น และค่า
ครองชีพทัน ทีโ ดยไม่ต้ องรอตกเบิก
3.5 ควรมีร ะบบการพิจ ารณาเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นให้กับ ข้า ราชการที่อ ยู่ใ น
จั งหวัดเล็ กๆ ที่ได้รั บ การพิจารณาขึ้นเงินเดือนในแต่ล ะรอบน้อ ยมากเป็น พิเ ศษ หรือ
จัด สรรค่า ตอบแทนให้แ ก่ข้า ราชการชั้น ผู้น้อ ยเป็น พิเ ศษในแต่ล ะปีง บประมาณ เพื่อ
เป็ น กาลัง ใจสาหรับ การปฏิบัติง านของข้า ราชการชั้น ผู้น้อ ย การประเมิน ผลการ
ปฏิบ ัต ิง านประจ ารอบการประเมิน เป็น เรื ่อ งที ่ต ้อ งปฏิบ ัต ิเ ป็น ประจ า กองการ
เจ้า หน้า ที่ จึง ควรแจ้ง หน่ว ยปฏิบัติ ล่ว งหน้า เพื่อ ให้ผู้ป ฏิบัติมีเ วลาพอสมควรสาหรับ
ดาเนิ น การประเมิน ผู้ ใต้บั ง คับบั ญชาและจัดส่ งกรมโดยไม่ ต้อ งรีบเร่ งมากนั ก
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4) ด้ า นการจ้ า งงานและความก้า วหน้า ในสายอาชีพ
4.1 ควรสร้า งขวัญ และกาลัง ใจในการปฏิบัติง านเกี่ย วกับ ความก้า วหน้า
ในสายอาชีพให้ มีความชัด เจนเห็น ภาพง่า ย และควรมีก ารแนะแนวการทางานอย่า ง
เป็น ระบบให้กับ บุค ลากรตั้ง แต่เ ริ่ม เข้า ทางาน เพื่อ ให้บุค ลากรมีเ ป้า หมายในการ
ทางานที่ชัด เจน การพัฒ นาเส้น ทางความก้า วหน้า ในสายอาชีพ ควรพิจ ารณาวุฒิ
การศึกษา อายุ การทางาน และประสบการณ์ทางาน เพื่อ ประกอบการปรับ ตาแหน่ง
หน้า ที่ก ารงานภายในองค์ก ร ควรชี้แ จงประชาสัม พัน ธ์เ กี่ย วกับ โอกาสในการเติบ โต
ตามสายงานทุก สายงาน กจ. ควรตรวจสอบความก้า วหน้า ทางสายงานอาชีพ ของ
บุค ลากรทุก คนทุก สายงาน ควรให้บ ุค ลากรได้ม ีค วามก้า วหน้า ในสายงานเมื ่อ
เงิน เดือ นถึง เกณฑ์ โดยแจ้ง เหตุผ ลความจาเป็น ในการขยายกรอบกับ ก .พ. ควรจัด
ให้มีก ารประเมิน ความรู้ค วามสามารถอย่า งน้อ ย 2 ปี/ ครั้ง บุค ลากรมีค วามรู้สึก ว่า
ตนเองได้ รับ การพัฒ นาด้า นทัก ษะที่ดีแ ต่ ยัง ไม่มี ก ารพัฒ นาตามสายงาน ควรเพิ่ม
ตาแหน่ งทั่ว ไปประเภทอาวุโ สในจังหวัดใหญ่ๆ อย่า งน้อ ยจัง หวัด ละ 1 ตาแหน่ง เพื่อ
เพิ่ม ความก้า วหน้า แก่ข้า ราชการประเภททั่ว ไป หรือ ให้หัว หน้า สาขาเป็น ตาแหน่ง
ประเภทอาวุโ สเพื่อ ให้ ไ ม่เ ปลือ งงบประมาณด้า นเงิน ประจาตาแหน่ง เช่น เดีย วกับ
ตาแหน่ง วิช าการระดับ ชานาญการพิเ ศษ เส้น ทางความก้า วหน้า ในสายอาชีพ ไม่มี
ความชัด เจนสาหรับ ลูก จ้า งชั่ว คราว เนื่อ งจากการจ้า งงานเป็น สัญ ญาปีต่อ ปี ควรมี
การเปิ ดสอบ
4.2 ควรมีน โยบายช่ว ยเหลือ ข้า ราชการประเภททั่ว ไปให้ไ ด้มีโ อกาส
ก้า วหน้า โดยปรับ หลัก เกณฑ์ใ ห้ส ามารถปรับ วุฒ ิแ ละปรับ ตาแหน่ง เป็น ประเภท
วิช าการได้ กฎระเบีย บบางอย่า งไม่เ ป็น ธรรม เช่น นัก วิช าการระดับ ชานาญการ
พิเ ศษที่ติด ล๊อ ค 3 ปี ควรจะมีช่อ งทางหรือ ข้อ ยกเว้น ให้ชัด เจนและเป็น ธรรมในการ
ปฏิบัติ พนัก งานต้อ งการความก้า วหน้า เช่น เดีย วกับ ข้า ราชการต้ อ งการเติบ โตตาม
สายงานเช่น กัน ดัง นั ้น จึง ควรพัฒ นาโครงสร้า งบุค ลากร ควรแก้ไ ขระเบีย บ
ข้า ราชการพลเรือ นเรื ่อ งตาแหน่ง ระดับ ปฏิบ ัต ิก ารทั ่ว ไป ที ่ม ีอ ายุง านเกิน 10 ปี
สามารถปรับ ต าแห น่ง เป็น นัก วิช าการ ได้โ ดยไม่ต ้อ งสอบ ก. พ. ส านัก งา น
ประกัน สัง คมควรมีวิธ ีก ารมากกว่า ที่เ ป็น อยู่เ พื่ อ ขวัญ และกาลัง ใจของข้ า ราชการ
ระดับ ปฏิบั ติการที่รั ก และซื่อ สัต ย์กับ องค์ก รได้มีค วามก้า วหน้า เช่น เปิด สอบภาค ข
เองได้ห รือ ไม่ หากมีข้อ จากัด ด้ว ยกฎ ก.พ. ควรบรรจุพ นัก งานที่ป ฏิบัติง านมานาน
และมีค วามประพฤติ ดีเ ป็น ข้า ราชการ พนัก งานสัญ ญาจ้า งที่ต่อ สัญ ญา 2 ครั้ง ควร
ได้ บ รรจุ เ ป็น พนัก งานประจา โครงสร้า งองค์ก รของแต่ล ะพื้น ที่แ ตกต่า งกัน ขึ้น อยู่กับ
ผู้บ ริ ห ารของแต่ล ะพื้น ที่ บางครั้ง การมอบหมายงานและหน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบไม่
ตรงกับ ตาแหน่ง ทาให้ผ ลการปฏิบัติง านจริง ไม่เ อื้อ ต่อ ความก้า วหน้า ในสายอาชีพ
ตามตาแหน่ง ควรส่ง เสริม ความก้า วหน้า ของบุค ลากรด้ า นธุร การให้มีโ อกาสเลื่อ น
ตาแหน่ ง
4.3 ควรมีเ ส้น ทางความก้า วหน้า ในสายอาชีพ ของ บุค ลากรทุก คน
เพื่อ ให้ บุค ลากรทราบอนาคตของตนเอง และเพื่อ ให้ไ ด้รับ การฝึก อบรมที่เ หมาะสม
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ควรสารวจหรือ จัด อบรมเกี่ย วกับ ความเจริญ ก้า วหน้า ในสายงานว่า บุค ลากรแต่ล ะ
คนสามารถเจริ ญก้าวหน้ า ไปในทิศ ทางใดหรื อ สายงานไหนได้บ้ าง
4.4 ควรใช้ห ลัก การบริห ารตามวัต ถุป ระสงค์ (Management by
Objective: MBO) และการบริห ารจัด การคนเก่ง (Talent Management) มาใช้
อย่า งเป็น รูป ธรรม มีก ารขึ้น ทาเนีย บ และมีแ ผนการพิจ ารณาสรรหา การคัด เลือ ก
การกาหนดตัว ชี้วัด ที่ท้า ทาย การประเมิน ผล และการรั ก ษาบุค ลากรไว้ โดยในส่ว น
ของกลุ่ม Talent ควรคัด เลือ กจากแต่ล ะสานัก งานประกัน สัง คมพื้น ที่ จัง หวัด
สาขา ควรส่ง เสริม บุค คลที่มีค วามรู้ค วามสามารถให้มีค วามก้า วหน้า และมีข วัญ
กาลัง ใจในการทางานโดยการยกย่อ งชมเชย ปัจ จุบัน การพัฒ นา Talent ยัง ไม่
ชัด เ จ น เ พ ร า ะ ไ ม่ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ยัง มีร ะ บ บ ส า ย ก า ร บัง คับ บัญ ช า แ บ บ
Mechanistic ยั งเป็ น แบบการสืบ ทอดตาแหน่ง เพราะฉะนั้น บุค ลากรที่มีส มรรถนะ
สู ง (Talent) จะไม่เกิดความผู ก พันและความภั กดี ต่ อ องค์กรหากมี ทางเลื อ กที่ดีกว่า
4.5 ควรเปิด โอกาสให้พ นัก งานเลื่อ นระดับ โดยไม่ต้อ งสอบแข่ ง ขัน โดย
พิจ ารณาจากอายุง าน วิธีก ารจ่า ยค่า ตอบแทนบุค ลากรในส่ว นงานที่มีค วามเสี่ย ง
หรือ งานที่ต้อ งใช้ทัก ษะในการเจรจาต่อ รองหรือ การเร่ง รัด หนี้ค วร ใช้ ลัก ษณะจ่า ย
ตามผลงาน เพื่อ กระตุ้น ให้เ กิด แรงจูง ใจและรัก ษากลุ่ม ผู้ป ฏิบัติง านกลุ่ม Gen Y ให้
อยู่กับ องค์ ก ร และกระตุ้น คนกลุ่ม Gen X
ให้ใ ช้ค วามสามารถเต็ม ที่ใ นการ
ปฏิบัติง าน ส่ว นบุค ลากรกลุ่ม Baby Boomer ควรเปิด โอกาสให้ ส ามารถเลือ ก
เกษีย ณก่อนกาหนดได้
4.6 ควรต่อ สัญ ญาการจ้า งงานพนัก งานชั่ว คราวมาตรา 40 เป็น แบบ
ประจ า ควรมีตาแหน่ง ให้พ นัก งานชั้น สูง ได้มีโ อกาสเติบ โตสูง ขึ้น เพื่อ ลดสถิ ติก าร
ลาออกของพนัก งานเก่า และลดค่า ใช้จ่า ยในการเปิด รับ และอบรมพนัก งานใหม่ ไม่
ควรมีตาแหน่ง พนัก งานชั่ว คราว เนื่อ งจากเป็น ตาแหน่ง ที่ไ ม่ก้า วหน้า และไม่มั่น คง
ท าให้ ผู ้ ที ่ม าท างานขาดความตั ้ง ใจและความกระตือ รือ ร้น ในการท างาน และ
โดยมากจะเป็น ผู้ ที่เ ข้า มาเพื่อ รอหางานใหม่ จึง ควรปรับ บุค ลากรในส่ว นนี้ใ ห้เ ป็น
การจ้ างซับ คอนแทรค
4.7 ควรแก้ไ ขระเบีย บเกี ่ย วกับ การเลื ่อ นต าแหน่ง ให้ส ูง ขึ้น ตามวุฒ ิ ที่
สูง ขึ้น โดยไม่ต้อ งผ่า น ก.พ. เงิน เดือ นไม่ ค วรตัน ควรขยายฐานเงิน เดือ นเพื่อ สร้า ง
แรงจูง ใจให้กับ คนในองค์ก ร ควรจ่า ยค่า จ้า งเพิ่ม ขึ้น ให้เ หมาะสมกับ ปริม าณงานที่
เพิ่มขึ้น ควรมีค่าตอบแทนพิเศษสาหรับบุคลากรที่ส ามารถสื่อ สารภาษาที่ 2 ได้ เพื่อ
สร้า งแรงกระตุ้น ให้เ กิด การเรีย นรู้เ พื่อ ก้า วสู่อ งค์ก รแห่ง ความเป็น เลิศ ตามวิสัย ทัศ น์
ขององค์ก ร ควรจ่า ยเงิน เพิ่ม พิเ ศษสาหรับ บุค ลากรในจัง หวัด ที่มีส ถานประกอบการ
และผู้ป ระกัน ตนในความรับ ผิ ด ชอบสูง ควรรัก ษาตาแหน่ง บุค ลากรที่ข าดแคลนให้
เสมอภาค เช่น ตาแหน่ง นัก วิช าการเงิน และบัญ ชี และนัก วิช าการสถิติ ควรปรับ ให้
มีค่า ตาแหน่ง เช่น เดีย วกับ ตาแหน่ง นิติก รหรือ นัก วิช าการคอมพิว เตอร์ บุค ลากรบาง
คนรู ้ส ึก ว่า ยัง ขาดโอกาสการพัฒ นาศัก ยภาพในการท างาน ด้ว ยการแลกเปลี ่ย น
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หมุน เวีย นงานในระดับ ตาแหน่งที่เท่ากั น บุคลากรบางคนทางานไม่ต รงตามตาแหน่ง
ทาให้ ไม่มีความชัดเจนในสายงาน
4.8 การมอบหมายงานควรมีค วามเท่า เทีย มเป็น ธรรม ควรให้ก ารดูแ ล
บุค ลากรทุก ประเภทอย่า งเท่า เทีย มกัน ควรพิจ ารณาเบี้ย ขยัน และโบนัส ตามสถิติ
การสายขาดลาและตามระยะเวลาการปฏิบัติง านเหมือ นทางภาคเอกชน ควรจ่า ย
โบนัส 2-3 เท่า และจ่า ย 2 ครั้ง ต่อ ปี หรือ ปรับ การจ่า ยโบนัส เป็น ขั้น บัน ได เช่น
อายุง าน 5 ปีไ ด้ โ บนัส 2 เท่า ของเงิน เดือ น อายุง าน 10 ปีขึ้น ไปโบนัส 3 เท่า ของ
เงิน เดือ น ควรปรับ ฐานเงิน เดือ นของพนัก งานให้เ ป็น ธรรม ควรจ่า ยโบนัส เป็น
เปอร์ เ ซ็น ต์ข องเงิน เดือ นโดยขึ ้น อยู ่ก ับ อายุง าน การจ่า ยเงิน เดือ นควรบวกค่า
ประสบการณ์ด้ว ย ควรมี ค วามเสมอภาคกับ บุค ลากรทุก ประเภทโดยการจ่า ยโบนัส
ให้ข ้า ราชการและพนัก งานราชการเช่น เดีย วกับ พนัก งานประกัน สัง คม ควร
พิ จ ารณาสวัส ดิก ารด้า นต่า งๆ ให้ก ับ ข้า ราชการและเจ้า หน้า ที ่ใ นสามจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้มากขึ้น
4.9 ควรปรั บ ฐานเงินเดือ นให้ข้า ราชการและลูก จ้า งประจาให้ส อดคล้อ ง
กับ ค่า ครองชีพ ปัจ จุบัน ควรมีเ งิน ประจาตาแหน่ง สาหรับ เจ้า หน้า ที่ผู้ป ฏิบัติง านด้า น
การเงิน เช่น เดีย วกัน กับ เจ้า หน้า ที่ข องศาลยุติธ รรมและสานัก งานอัย การ เพื่อ เป็น
ขวัญ และกาลัง ใจในการปฏิบัติง านซึ่ง มีค วามเสี่ย ง และเพื่อ ให้ มีค วามรัก องค์ก รไม่
โอนย้า ยไปอยู่อ งค์ก รอื่น ปี 2556 บางจัง หวัด ไม่ไ ด้จัด สรรเงิน โบนัส ให้ ข้า ราชการ
สปส. จึ ง ควรมีมาตรการรักษาผลประโยชน์ใ ห้กับ ข้า ราชการของสปส. ในจัง หวัด นั้น
และควรช่ว ยเหลือ เยีย วยาโดยเร่ง ด่ว นให้ทัน ต่อ สถานการณ์ ข้า ราชการมีค วาม
รับ ผิด ชอบสูง กว่า พนัก งานมากควรได้ร ับ เงิน เดือ นที ่เ หมาะสมกับ หน้า ที ่ค วาม
รั บ ผิ ดชอบ
4.10 ควรปรับ ปรุง ระเบีย บพนัก งานให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ปัจ จุบัน
เช่น ค่าครองชีพ อัตราเงินเดือน สวัส ดิการต่างๆ กรณี ป ระสบอัน ตรายหรือ เจ็บ ป่ว ย
จากการท างานควรมีส วัส ดิก ารคุ ้ม ครองเหมือ นกองทุน เงิน ทดแทน ควรมีค ่า
ตาแหน่ง ให้กับ ส่ว นงานที่ต้อ งรับ ผิด ชอบทางด้า นระเบีย บ กฎหมาย เช่น เกี่ย วกับ
การจัด ซื้ อ จัด จ้า ง ควรมี ส วัส ดิก ารหรือ เงิน พิเ ศษจูง ใจกรณีพ นัก งานเจ้า หน้า ที ่ที่
ปฎิบัติง านมาเป็น เวลามากกว่า 10 ปี ควรมีเ งิน ค่า ตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือ จาก
เงิน เดือ นเพื่อ ให้พ นัก งานมีกาลัง ใจในการทางานไม่ โ อนย้า ยไปหน่ว ยงานอื่น ที ่มี
ค่าตอบแทนพิเศษ เช่น กรมบังคับคดี สานักงานศาลยุติธ รรม ปปช. ฯลฯ ควรจัด ให้
มีทุน การศึก ษาบุต รของข้า ราชการที่เ รีย นดี ควรมีก องทุน สารองเลี้ ย งชีพ ให้แ ก่
พนัก งานจะได้มีเ งิน เก็บ เมื่อ เกษีย ณอายุ ควรจัด สวัส ดิก ารหรือ กองทุน ต่า งๆ เพื่อ
เป็น เงิน ออมและ เพื ่อ เป็น สวัส ดิก ารช่ว ยเหลือ พนัก งานที ่ ด ีก ว่า พนัก งานใน
บริ ษัทเอกชน ควรมีส วัส ดิการเกี่ยวกับบุตร ควรมี เ งิน กู้ ด อกเบี้ย ต่าให้เ จ้า หน้า ที่ ควร
มีส วัส ดิก ารแบบที่ ส ามารถเลือ กได้ เช่น คนที่ โ สดไม่มี ค รอบครัว หากไม่ต้อ งการใช้
สิ ทธิส วัส ดิการค่าเล่ าเรี ย นบุตรควรได้รับ สิท ธิส วัส ดิก ารอื่น แทน ควรมี ห ลัก ประกัน ที่
คุ้ม ครองกรณี บุค ลากรกระทาผิด พลาดโดยไม่เ จตนา ควรเพิ่ม สวัส ดิก ารให้พ นัก งาน
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มากขึ้น กว่า นี้ เช่น มีก องทุน สาหรับ พนัก งานประกัน สัง คม เบิก ค่า รัก ษาพยาบาลให้
บุต ร พ่อ แม่ และเบิก ค่า เล่า เรีย นบุต รได้ ควรมีส วัส ดิก ารบ้า นพัก พนัก งานของ
สปส. ไม่ค วรต้อ งจ่า ยเงิน สมทบ 5 เปอร์เ ซ็น ควรจะมีส วั ส ดิก ารใหม่ ๆ เพิ่ม เติม ใน
แต่ล ะปี ควรปรับ เงิน เดือ นขึ ้น จากฐานเดิม ไม่ค วรมีค ่า ครองชีพ ควรปรับ ปรุง
กฎหมายให้ผู้ป ระกัน ตนที่เ กษีย ณอายุ แ ล้ว ยัง คงสามารถใช้สิท ธิรัก ษาพยาบาลจาก
บัต รประกัน สัง คมได้ ควรให้ ค่า เช่า บ้า น เป็น ต้น ควรเพิ่ม สวัส ดิก ารฉีด วัค ซีน สร้า ง
ภูมิ คุ้ม กัน โรคฟรี เนื ่อ งจากเจ้า หน้า ที่มีค วามเสี่ย งจากการพบปะผู้ค นเป็น จานวน
มาก อีก ทั้ง สภาพแวดล้อ มการทางานมีเ อกสารและหมึก พิม พ์ ซึ่ง เป็น ปัจ จัย เสี่ย งต่อ
ภาวะของโรคต่า งๆ ควรทาประกัน อุบัติเ หตุใ ห้แ ก่ พ นัก งานขับ รถยนต์ ควรให้
เปอร์เ ซ็น จากเงิน ที่จัด เก็บ ได้จ ากการยึด อายัด หรือ เปรีย บเทีย บปรับ แก่เ จ้า หน้ าที่
ร้อ ยละ 10 ของเงิน ที่จัด เก็บ ได้ ควรมี ส วัส ดิก ารชุด เครื่อ งแบบให้ เ ป็น ประจาทุก ปี
ควรปรับ ให้ พ นัก งานราชการและพนัก งานประกัน สัง คมมีสิท ธิ ไ ด้รับ บานาญเหมือ น
ลู กจ้ างประจา
4.11 ผู้ที่ทางานเกิน 20 ปี น่า จะมี โ บนัส หรือ รางวัล พิเ ศษ เช่น ไปดูง าน
ต่า งประเทศ ควรจ่า ยค่า โอทีต ามระยะเวลาที่ทางานจริง ไม่ค วรจากัด ค่า โอที ต ่ อ
เดือ น ควรพิจ ารณาเรื่อ งปริม าณงานประกอบ ควรมีค่า ตาแหน่ง เจ้า หน้า ที่วินิจ ฉัย
ให้กับ พนัก งาน ลูก จ้า งชั่ว คราวมีห น้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบไม่ต่า งจากพนัก งานประจา
แต่ไ ม่ มีก ารเลื่อ นขั้น เงิน เดือ น OT ถูก จากัด นอกจากนั้ น ยัง ถูก หัก ค่า โอนเงิน ค่า จ้า ง
ผ่า นบัญ ชี 30 บาท ทาให้รู้สึก น้อ ยใจ และรู้สึก ไม่มีค วามมั่น คงในชีวิต ควรจัด ตั้ง
สหภาพเพื่อ ดูแ ลผลประโยชน์พ นัก งาน ระดมความคิด และกระจายข่า วสิท ธิ แ ละ
สวั ส ดิการต่างๆ
5) ด้ า นความปลอดภัยสุขอนามั ยและสิ่ งแวดล้อ ม
5.1 ควรจัด สถานที ่ ทางานให้ เ ป็น ระเบีย บมากกว่า นี ้ ควรมี ตู้ เ ก็บ ของให้
บุค ลากรทุก คนในองค์ก ร ควรปรับ ปรุง สภาพแวดล้อ มภายในอาคาร เช่น ม่า นบัง
แสง ควรสารวจเพื่อ ปรับ ปรุง ป้า ยแสดงชื่อ ฝ่า ย/งาน/ป้า ยบอกทางติด ต่อ งานส่ว น
ต่า งๆ และประสานแจ้ง ศูน ย์ส ารนิเ ทศให้ช่ว ยดาเนิน การเพื่อ ให้ป้า ยทัน สมัย และ
สวยงาม ควรปรับ ปรุง อุป กรณ์สานัก งานให้ทัน สมัย ได้ม าตรฐานใช้ง านได้จ ริง ควร
จัด ซื้อ ครุภัณ ฑ์ใ ห้เ พีย งพอต่อ การใช้ง าน เช่น ตู้ ลิ้น ชัก เก็บ ของ ควรจัด ซื้อ โต๊ะ เก้า อี้
ทดแทนชุด เก่า ให้แ ก่บุค ลากรทุก คนอย่า งเท่า เทีย มกัน และดูแ ลซ่อ มบารุง อยู่เ สมอ
อุป กรณ์โ ต๊ะ เก้า อี้ค วรจัด ให้เ หมาะกับ ลัก ษณะง าน ควรซ่อ มบารุง หรือ เปลี ่ย น
เครื่อ งปรับ อากาศที่มี เ สีย งดัง รบกวน ควรมีลิฟ ท์ ใ ห้ใ ช้แ ละควรมี พัด ลมระบาย
อากาศเพื่อ ช่ว ยระบายอากาศช่ว งที่ปิดเครื่อ งปรับ อากาศเพื่อ ประหยัด พลัง งาน ควร
ซ่อ มบารุง เครื่อ งปรับ อากาศอยู่เ สมอ ควรทาความสะอาดท่อ แอร์ แ ละติด ตั้ง เครี่อ ง
กรอกอากาศภายในสานั กงาน
5.2 ควรออกแบบอาคารของ สปส. ให้เ ป็น รูป แบบเดีย วกัน ทั่ว ประเทศ
ควรปรับ ปรุง อาคารส านัก งานให้ส วยงามทัน สมัย ปรับ ปรุง ทางเข้า ส านัก งานให้
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สะดวก ควรขยายสถานที่ทางานไม่ใ ห้ คับ แคบ รวมทั้ง จัด ห้อ งน้าและที่ จ อดรถให้
เพีย งพอ ควรซ่อมบารุง ห้อ งน้าของสานัก งานให้ใ ช้ก ารได้ ควรปรับ เปลี่ย นโถส้ว มนั่ง
ยองเป็น โถส้ว มชัก โครกเพื่อ อานวยความสะดวกแก่ค นอ้ว นคนท้อ งและ คนสูง อายุ
ควรปรับ ปรุง สถานที่ ใ ห้เ หมาะสมกับ การให้บ ริก ารผู ้ สูง อายุ ผู้ พิก าร ผู้ป่ว ยทั่ว ไป
และผู้ ป ระกัน ตนหญิง หลัง คลอด ควรจัด หาสถานที่ทางานใหม่ ควรสร้า งอาคารของ
ตนเองไม่ค วรเช่า อาคารพาณิช ย์เ นื่อ งจากสภาพแวดล้อ มไม่เ อื้อ อานวย เช่น แอร์ไ ม่
เย็ น น้าไม่ไหล ลิ ฟท์เสี ย บ่อย มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก และพื้น ที่คับ แคบ เป็น ต้น
ควรปรับ ภูมิทัศ น์ใ ห้ส วยงาม สะอาด ควรป้อ งกัน นกทารัง และป้อ งกัน ปัญ หาความ
สกปรกจากขี้น ก ควรเพิ่ม แสงสว่า งภายในอาคาร ซ่อ มหลัง คาที่รั่ว และกระเบื้อ งปู
พื้น ที่ชารุด ควรเพิ่ม สถานที่ใ ห้ป ระชาชนนั่ง พัก รอภายนอกอาคาร เพื่อ ลดความ
แออัดภายใน
5.3 ควรปรับ ปรุง ระบบฐานข้อ มูล ให้มีป ระสิท ธิภ าพและมีค วามรวดเร็ว ไม่
ควรใช้วิธีก ารเช่า เพราะทาให้เ กิด ปัญ หาเมื่อ หมดสัญ ญา ควรปรับ ปรุง ระบบการ
ซ่อ มบารุง อุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ไ ม่ใ ห้ ล่า ช้า ควรเพิ่ม เครื่อ งพริ้น เตอร์สีเ พื่อ ใช้ใ นการ
จั ดกิจ กรรมต่างๆ ของสานักงาน ควรปรับ ระบบการปฏิบัติง านบางจุด เพื่อ ให้ ส ะดวก
ขึ้น เช่น ควรให้ ส ามารถเข้า ระบบ GFMIS ได้ ทุก เครื่อ ง ควรให้ก ารสนับ สนุน
อุป กรณ์ใ ห้พ ร้อ มสาหรับ เจ้า หน้า ที่ที่ต้อ งทางานภายนอกสานัก งาน เช่น งานมาตรา
40 ควรจัด ซื้อ และสารองวัส ดุใ ห้เ พีย งพอต่อ การเบิก ใช้ง านไม่ใ ห้ข าด เช่น ผ้า หมึก
เครื่อ งปริ้น เตอร์ ควรมีคู่มือ วิธีก ารใช้ เ ครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ ต่า งๆ ในสานัก งาน โดย
เฉพาะแทปเล็ต ที่แ จกให้ ควรส่ง ข่า วสารทางอิน เตอร์เ น็ต ที่ร วดเร็ว และข้อ มูล เป็น
ปั จ จุ บั น ควรให้ บ ริ การเบิ กทัน ตกรรมผ่า นทางอิน เตอร์เ น็ต ได้ ควรปรับ ปรุง ให้ร ะบบ
WI-FI ที่ม าติด ตั้ง ไว้น านแล้ว นั้น ใช้ง านได้จ ริง ควรปรับ ปรุง ระบบอิน เตอร์เ น็ ต ของ
สานัก งานให้มีค วามเร็ว มากขึ้น เพื่อ ความคล่อ งตัว ในการทางาน ควรจัด สรรวัส ดุ
อุป กรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทางานให้ ค รบทุก คนโดยเฉพาะเครื่อ งคอมพิว เตอร์
และการเข้าดูอิน ทราเน็ ต
5.4 ควรมี ร ะบบการกาจัด หนู ใ ห้ห มดสิ ้น ไป ควรแก้ปัญ หาเรื่อ งโทรศัพ ท์
ติด ต่อ ยาก ซ่อ มบารุง โทรศัพ ท์แ ละสายโทรศัพ ท์ที่มีอ ยู่ใ ห้พ ร้อ มใช้ง าน ควรเปลี่ย น
วิธีก ารจัด เก็บ เอกสารเป็น การสแกนข้อ มูล ไว้แ ทน หรือ ปรับ ปรุง ระบบการจัด เก็บ
เอกสารให้เ ป็ น ระบบระเบีย บแยกโซนชัด เจน เพื่อ สะดวกในการสืบ ค้น ควรซ่อ ม
บารุง เครื่อ งกรองน้าเพื่อ ให้เ จ้า หน้า ที่มีน้าสะอาดดื่ม ควรให้บ ริษัท เอกชนมาประมูล
เปิ ด ร้ านถ่ายเอกสารและร้านขายของชา
5.5 ควรปรับ ปรุง ทางเดิน เท้า ในเส้น ทางไป อย. ซึ่ง มีต้น ไม้ป กคลุม ทาให้
ลาบากขณะเดิน สวนกัน บางครั้ง เจ้า หน้า ที่ ต้อ งลงไปเดิน บนถนนซึ่ง เสี่ย งอัน ตราย
ควรเพิ่ม แสงไฟส่อ งสว่า งระหว่า งทางไป/กลับ ที่ทางานเพื่อ ความปลอดภัย ควรติด
กล้อ งวงจรปิด ภายในกองเพราะเคยมีก รณีท รัพ ย์สิน สูญ หาย ควรซ่อ มบารุง ลิฟ ท์
ไม่ใ ห้เ สีย บ่อ ยๆ เพื่อ ความปลอดภัย อาคารจอดรถของสานัก งานใหญ่มีค วามไม่
ปลอดภั ย เนื่ องจากมีคนมั่ว สุ มเล่ นการพนัน ควรปราบปรามเรื่อ งนี้ อ ย่า งจริง จัง ควร
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ปรับ ปรุง โครงสร้า งอาคารให้แ ข็ง แรงปลอดภัย ไม่สั่น หรือ ร้า ว สถานที่ทางานอยู่ใ น
บริ เวณรั บ ติดตั้งแก๊ส รถยนต์ ทาให้ รู้สึ กไม่ปลอดภัย
5.6 ควรเพิ่ม โต๊ะ ม้า หิน รอบๆ อาคาร สปส. ควรดูแ ลความสะอาดของพื้น
อาคารรวมทั้ง ภายในของลิฟ ท์แ ละซ่อ มบารุง ห้อ งน้าที่อ าคารจอดรถของสานัก งาน
ใหญ่ ส่ว นที่อ าคารวิทุร แสงสิง แก้ว ไม่มีป้า ยข้อ ความแจ้ง ว่า หน่ว ยงานใดอยู่ชั้น ใด
ของอาคารบ้า ง ทาให้ผู้ม าติด ต่อ เกิด ความลาบาก ควรเปลี ่ย นพัด ลมเพดานที่โ รง
อาหาร ชั้น ล่า ง อาคารอเนกประสงค์ ให้ตัว ใหญ่ขึ้น และซ่อ มบารุง ใช้ง านได้ทุก ตัว
และควรติดตั้งพัดลมตั้งพื้นตัว ใหญ่ๆ เพิ่มไม่น้อยกว่า 4 – 5 ตัว เพื่อ คลายร้อ น หรือ
เปลี ่ย นเป็น ติด เครื ่อ งปรับ อากาศ ควรติด ตั ้ง ป้า ยบอกทางไปโรงอาหาร อาคาร
อเนกประสงค์ ควรซ่อ มบารุง โทรทัศ น์ที่ เ คยติด ตั้ง อยู่ ที่โ รงอาหาร ชั้น ล่า ง อาคาร
อเนกประสงค์ใ ห้ใ ช้ง านได้ห รือ จัด ซื้อ โทรทัศ น์ม าติด ตั้ง ทดแทนเพื่อ ให้เ จ้า หน้า ที่ไ ด้ ดู
ข่า วสารและความบัน เทิง ผ่อ นคลายในช่ว งพัก ควรจัด ซื ้อ ชุด อุป กรณ์ส าหรับ ใส่
ช้อ นซ่อ มและน้าร้อ นสาหรับ ลวกอุป กรณ์ที่เ ป็น ชุด สเตนเลสที่ไ ด้ม าตรฐาน แทนหม้อ
หุง ข้า วและถาดพลาสติก อย่า งที่ใ ช้อ ยู่ ทุก วัน นี้ ประตู รั้ว ของสานัก งานใหญ่ค วรเปิด
ทั้ง ประตูท างเข้า และประตูท างออกทั้ง ช่ว งเช้า และช่ว งเย็น เพื่อ ความสะดวกในการ
เข้า/ออกโดยไม่ต้ องจอดรอหลี ก
5.7 ควรตรวจสุข ภาพโดยใช้ทีม แพทย์จ ากสถานพยาบาลที่น่า เชื่อ ถือ มี
อุป กรณ์ก ารตรวจที่พ ร้อ มและเพีย งพอ มี ผ ลการตรวจที่แ ม่น ยา และมี ขั้น ตอนการ
ตรวจที่ค ล่อ งตัว ควรเพิ่ม การตรวจสุข ภาพจากปีล ะครั้ง เป็น ปีล ะสองครั้ง และควร
เพิ ่ม สิท ธิ ก ารตรวจสุข ภาพให้ล ะเอีย ดยิ ่ง ขึ ้น เช่น ตรวจคลื ่น หัว ใจ มวลกระดูก
ไวรัส บี ตรวจหามะเร็ง และตรวจสุข ภาพจิต ของบุค ลากรด้ว ยเนื ่อ งจากท างาน
เครีย ด ควรเพิ่ม การตรวจสายตาให้กับ เจ้า หน้า ที่ เพราะใช้ค อมพิว เตอร์เ กือ บ
ตลอดเวลาที ่ทางาน ควรตรวจวัด สมรรถนะทางร่า งกายเพื่อ เป็น การกระตุ้น ให้
บุ ค ลากรรัก สุข ภาพ บางหน่ว ยงานเจ้า หน้า ที่ไ ม่ไ ด้รับ บริก ารตรวจสุข ภาพประจาปี
อย่ างต่อเนื่ อง รายละเอีย ดในการแจ้ง ความจานงตรวจสุข ภาพประจาปีไ ม่ชัด เจนทา
ให้ พ นัก งานบางคนถูก เรีย กเก็บ เงิน เพิ่ม ควรมีก ารติด ตามผลและส่ง เสริม สุข ภาพ
ร่า งกายวิธีอื่น ๆ ร่ว มด้ว ย เช่น ลดพุง ลดคลอเรสเตอรอล ส่ว นเจ้า หน้า ที่จ ากสปส.
พื้น ที่มีค วามประสงค์ใ ห้จัด ทีม แพทย์ไ ปให้บ ริก ารตรวจสุข ภาพที่ส ปส. พื้น ที่ ห รือ เพิ่ม
จุ ดตรวจให้ มากกว่านี้ เพราะเจ้าหน้าที่ไ ม่ส ะดวกในการเดิน ทางมาตรวจที่สานัก งาน
ใหญ่ ประกอบกับ จ าเป็น ต้อ งมีเ จ้า หน้า ที่บ างส่ว นอยู่ใ ห้บ ริก ารหน้า เคาน์เ ตอร์ที่
หน่ ว ยบริ การ ทาให้ เจ้ าหน้าที่ไม่ส ามารถเดิน ทางมาตรวจสุข ภาพที่สานัก งานใหญ่ไ ด้
ทุก คน พนัก งานอัต ราจ้า งควรได้ ส ิท ธิ ต รวจสุข ภาพประจ าปี โดยไม่ม ีค่า ใช้จ ่า ย
เช่น เดีย วกับ พนั กงานประจา
5.8 ควรส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยการให้ บ ริก ารอุป กรณ์อ อกกาลัง กายที่ ใ ช้ง านได้
และมีจ านวนที่ เ พีย งพอ ควรตั้ง ชมรมกีฬ าประเภทต่า งๆ และสนับ สนุน ให้มีก าร
แข่ง ขัน กีฬ าภายใน พนัก งานควรได้สิท ธิต รวจสุข ภาพโปรแกรมเดีย วกับ ข้า ราชการ
โดยไม่ต้องจ่ ายเงิน เพิ่ม ควรส่ งเสริม การจัด กิจ กรรมสัน ทนาการของบุค ลากรภายใน
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อย่า งสม่าเสมอเพื่อ ก่อ ให้เ กิด ความสามัค คีภ ายในองค์ก ร ควรสร้า งความสัม พัน ธ์ใ น
องค์ก รมากกว่า นี้ ควรส่ง เสริม การออกกาลัง กายภายในองค์ก ร และให้ ค วามสาคัญ
กับ การมีสุข ภาพที่ดี ข องบุค ลากร ควรจัด กิจ กรรมกีฬ าสานสัม พัน ธ์ ป ระกัน สัง คม 2
– 4 ปีค รั ้ง ก็พ อ เพราะเจ้า หน้า ที่มี ง านประจาต้อ งทาเป็น จานวนมากและไม่ค วร
บัง คับ ให้ร่ว มกิจ กรรมควรแล้ว แต่ ค วามสมัค รใจ ควรมีกิจ กรรมส่ง เสริม ทั้ง สุข ภาพ
กายและสุ ขภาพจิ ตอย่ า งสม่าเสมอและทั่ ว ถึง
5.9 ในหน่ว ยงานควรมีห ้อ งพยาบาลพร้อ มเตีย งพยาบาลและยาสามัญ
ประจาบ้ าน เนื่ อ งจากบางครั้ง เจ้า หน้า ที่เ จ็บ ป่ว ยเล็ก น้อ ย เช่น ปวดศี ร ษะ ปวดท้อ ง
หรื อเป็ น ลม จาเป็ น ต้องใช้ ยาและห้ องพยาบาลเพื่ อ พักรั ก ษาบรรเทาอาการ
6) ด้ า นกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร
6.1 กจ. ควรแจ้ง เวีย นคุณ สมบัติแ ละหลัก สูต รที่มีค วามเชื่อ มโยงกับ การ
พัฒ นาบุค ลากรที่ทัน สมัย และเป็น การสนับ สนุน แบบไม่จากัด จานวน กองการ
เจ้า หน้า ที่ ค วรแจ้ง ข่า วสารและเรื ่อ งที ่เ ป็น ประโยชน์ รวมทั ้ง สรรหาเรื ่อ งที ่เ ป็น
ประโยชน์กับ พนัก งานประกัน สัง คมมาแจ้ง ให้ท ราบ อย่า งสม่าเสมอ ควรเพิ่ม ช่อ ง
ทางการประชาสัม พัน ธ์เ กี่ย วกับ การบริห ารทรัพ ยากรบุค คลให้ม ากขึ ้น ควรจัด
กิจ กรรมเสริม สร้า งให้เ จ้า หน้า ที่เ กิด ความรู้ ส ึก ที่ดีกับ องค์ก รโดยแจ้ง ให้ ท ราบถึง
แนวโน้ม ของความก้า วหน้า ในหน้า ที่ก ารงาน ตลอดจนสวัส ดิก ารต่า งๆ และความ
มั่น คงในชีวิต ที่จ ะได้รับ เพื่อ ให้บุ ค ลากรเกิด ความรู้สึก ที่ดีกับ องค์ก ร รัก องค์ก ร และ
มีแ รงผลัก ดัน ให้ร่ว มมือ ร่ว มใจกัน ทางานเพื่อ องค์ก ร กจ. ควรแจ้ง ข้อ มูล ข่า วสารแก่
ข้า ราชการที่ม ี ค ุณ สมบัติใ กล้ค รบเกณฑ์ ใ นการปรับ เลื ่อ นต าแหน่ง รวมถึง ชี้แ จง
วิธี ดาเนิน การล่ว งหน้า เพื่อ เตรีย มความพร้อ ม กระบวนการสื่อ สารภายในองค์ก ร
กรณีที่เ ป็น ข้อ มูล ส่ว นบุค คลควรใช้ว ิธ ีก ารแบบราชการลับ เพื่อ คุ้ม ครองสิท ธิส ่ว น
บุค คล ซึ่ง หากเป็น ข้อ มูล ข่า วสารเรื่อ งส่ว นบุค คลเช่น การโยกย้า ย การโอน การ
เลื่อ นระดับ ฯ ควรส่ง ข้อ มูล ผ่า น E-mail ถึง ผู้นั้น โดยตรง กจ. ควรแจ้ง เวีย นคาสั่ง
แต่ง ตั ้ง โยกย้า ยทุก ค าสั ่ง เพื ่อ ความโปร่ง ใสตรวจสอบได้ ควรลดขั ้น ตอนการ
ประสานงานภายในเพื่อ ความสะดวกรวดเร็ว
6.2 ควรเปิด ระบบการสื่อ สารผ่า นอิน เตอร์เ น็ต ให้แ ก่เ จ้า หน้า ที่ทุก คน
เพื่อ ใช้ใ นการทางานและรับ /ส่ง อีเ มล์ ควรให้เ จ้า หน้า ที่ มีสิท ธิ ไ ด้เ ข้า อิน เตอร์เ น็ต
ในช่ว งพัก เที่ย งได้ ในการประเมิน คุณ สมบัติข องบุค คลประกอบการสมัค รควรให้
สามารถจัด พิม พ์จ ากโปรแกรมสารสนเทศทรัพ ยากรบุค คลได้ การเผยแพร่เ อกสาร
ควรสรุป รายงานให้สั้น ๆ เข้า ใจง่า ย กรณีห นัง สือ ด่ว นที่สุด ควรส่ง แฟกซ์ไ ปยัง ผู้รับ
ปลายทางก่อ น และควรติด ตามงานในกรณีเ รื่อ งเร่ง ด่ว น ทั้ง นี้ ค วรเผื่อ ระยะเวลาให้
เพีย งพอ
6.3 ควรแจ้ง ข้อ มูล ข่า วสารให้เ ร็ว ขึ้น ควรปรับ ปรุง ระบบออนไลน์
ช่ว งเวลากลางเดือ นและปลายเดือ นให้ร วดเร็ว ขึ้น ควรปรับ ปรุง ข้อ มูล ที่เ ผยแพร่อ ยู่
ในเวปไซต์ข อง สปส. ให้ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น และทัน สมัย อยู่เ สมอ เพื่อ ให้ผู้ม าติด ต่อ
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ทราบว่าจะต้อ งนาเอกสารอะไรมาบ้า ง และเจ้า หน้า ที่ส ามารถนาข้อ มูล มาใช้ใ นการ
จัด ทารายงานได้ทัน เวลา ควรผลิต เอกสารเพื่อ เผยแพร่แ ก่ป ระชาชนให้เ พีย งพอ
เช่น คู่มือ แผนที่ตั้งหน่ ว ยงาน
6.4 สานัก บริห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศควรปรับ ปรุง ระบบอิน ทราเน็ต
ดัง นี้ ควรมีช่อ งสาหรับ ใส่ข้อ ความในการสืบ ค้น เอกสาร เพื่อ อานวยความสะดวกใน
การสืบ ค้น ให้ร วดเร็ว ยิ ่ง ขึ ้น ควรแบ่ง Chanel
ส าหรับ ลงข่า ว/ประกาศ/
ประชาสัม พัน ธ์ แยกจากหนัง สือ เวีย นทั ่ว ไปรวมทั ้ง ระเบีย บที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ งาน
โดยตรงออกจากกัน เพื่อ ให้เ ป็น ระเบีย บและสืบ ค้น ได้ร วดเร็ว ควรมีก ารปรับ ปรุง
สถานะให้เ ห็น ว่ า มีก ารเปิด เข้า ดูเ อกสารนั้น แล้ว เช่น เปลี่ย นสีหัว ข้อ ให้แ ตกต่า ง ไป
และควรพัฒ นาให้ ส ามารถดาวน์โ หลดงานในระบบอิน ทราเน็ ต ได้ง่า ยขึ้น และรวดเร็ว
ขึ้น
6.5 กองการเจ้า หน้า ที่ ค วรประชาสัม พัน ธ์ข้อ มูล ข่า วสารให้ม ากขึ้น โดย
สื ่อ สารผ่า นช่อ งทางที ่ห ลาก หลายให้ม ากขึ ้น เช่น เสีย งตามสายประจ าวัน
หนัง สือ เวีย นระบบอิน ทราเน็ต และการถาม-ตอบทางโทรศัพ ท์ เพื่อ สร้า งความ
เข้า ใจเกี่ย วกับ งานบริห ารบุค คลได้ชัด เจนมากขึ้น บุค ลากรส่ว นมากไม่ค่อ ยมีเ วลา
เปิด อ่า นเอกสารในอิน ทราเน็ต การใช้เ สีย งตามสายที่ใ ช้ภ าษาพูด เล่า ความสั ้น ๆ
เข้าใจง่ายจะเข้าถึงตั ว บุ คลากรได้ดีกว่า ทั้งนี้ ควรปรับ ปรุง ระบบเสีย งตามสายให้รับ
ฟัง ได้ทุก จุด ควรประชาสัม พัน ธ์เ รื่อ งบาเหน็จ บานาญ ควรประกาศตาแน่ง งานว่า ง
ของแต่ล ะจัง หวัด ในอิน ทราเน็ต เจ้า หน้า ที่ก องการเจ้า หน้า ที่ค วรตอบข้อ ซัก ถามให้
ชัดเจน
6.6 คว ร ก าหนดให้ ท ุก หน่ว ยงาน มีก ารประชุม บุค ลากรทุก คนใน
ส านัก งานอย่า งน้อ ยเดือ นละ 1 ครั ้ง และจัด ท ารายงานแจ้ง ส่ว นกลางเพื ่อ ให้
เจ้า หน้า ที ่ไ ด้ม ี โ อกาสพบปะพูด คุย แลกเปลี ่ย นและแสดงความคิด เห็น ร่ว มกัน
ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาควรเปิด รับ ฟัง ความคิด เห็น และรับ ฟัง ปัญ หาของผู ้ป ฏิบัติ มีค วาม
รับ ผิด ชอบ และช่ว ยหาทางแก้ไ ขปัญ หาให้ เพื่อ นร่ว มงานด้ว ยกัน ควรทาความรู้จัก
กัน มีน้ าใจช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล กัน เพื่อ ให้บุค ลากรมีค วามสุข ในการทางานและไม่
เครีย ด ควรมีตู้ รับ ความคิด เห็น หรือ ตู้ รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นเป็น การภายใน เพื่อ ช่ว ยให้
ผู้ บ ริ ห ารทราบปั ญหาด้านต่างๆ
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