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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2556  
รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส านักงานประกันสังคมมีบุคลากรทั้งสิ้น 6,817 คน ในจ านวนบุคลากรทั้งหมดนั้น
ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีสถานะ เป็นพนักงานประกันสังคมมากที ่สุดคิดเป็น  
ร้อยละ 61 รองลงมาเป็นข้าราชการคิดเป็นร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 

เพื่อให้บุคลากรส านักงานประกันสังคมสามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารงาน
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
ในการท างาน กองวิจัยและพัฒนาจึงท าการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ส านักงานประกันสังคมเป็นประจ าทุกปีเพื่อ น าผลการส ารวจมาใช้ประกอบการ
ก าหนดนโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ประกันสังคม 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เ พื ่อ ศ ึกษ าระด ับ ความ พ ึงพอ ใจขอ งบ ุค ล าก ร ทั ้งห มดของส าน ัก งาน
ประกันสังคมต่อระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2556 

2. เพื ่อศึกษาระดับความคิดเห็นและระดับความส าคัญเกี ่ยวกับการพัฒนา
องค์กรของข้าราชการส านักงานประกันสังคม 

3. เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกันสังคมให้มี
ประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้น 

ขอบเขตการศึกษา 

เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจบุคลากรทั้งหมดของส านักงานประกันสังคมทั่ว
ประเทศที ่ม ีต่อระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีประเด็นในการ
ส ารวจรวม 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ด้านระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัต ิงานของบุคลากร ด้านการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ  ด้านความปลอดภัยส ุขอนามัยและสิ ่งแวดล้อม ด ้าน
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กระบวนการสื ่อสารภายในองค์กร ด้านการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
(กองการเจ้าหน้าที่) และด้านเพ่ือนร่วมงานผู้บังคับบัญชาและอื่น ๆ 

ผนวกกับการส ารวจข้าราชการของส านักงานประกันสังคมทุกคนเกี ่ยวกับระดับ
ความคิดเห็นและระดับความส าคัญของค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ซึ่ง เป็นข้อ
ค า ถ าม จ าก ก า รส า ร ว จ ก าร พ ัฒ น า อ งค ์ก า ร  (Organization Development 
Survey) ของส าน ัก งานคณ ะกรรมการพ ัฒ น าระบ บราชการ  (ก .พ .ร . )  โด ย
ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นใน 3 ประเด็น คือ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร  2) 
ด้านสารสนเทศ และ 3) ด้านวัฒนธรรมองค์การ 

นิยามศัพท์ 

บุคลากร 

หมายถึงข้าราชการ พนักงานประกันสังคม ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หมายถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 

การด าเนินการ 

กองวิจ ัยและพัฒนาด า เน ินการส ารวจความพึงพอใจของบ ุคลากรส าน ักงาน
ประกันสังคม ประจ าปี 2556 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจเพื่อ
เก็บข้อมูลปฐมภูมิจากบุคลากรของส านักงานประกันสังคม ทั ้งนี ้ กองวิจัยและ
พ ัฒ นา ได ้ร ับ ค วาม ร ่วมม ือจากส าน ักบ ร ิห าร เทค โน โลย ีส ารสน เทศ เผยแพร่
แบบสอบถามผ่านทาง webmail.go.th เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่      
1 – 30 พฤศจิกายน 2556  

แบบสอบถามข้าราชการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย  

  ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระบบบริหารและพัฒนา  
ทรัพยากรบุคคล จ านวน 35 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร จ านวน 30 ข้อ  

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 



5 

แบบสอบถามผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

  ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 6 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระบบบริหารและพัฒนา  
ทรัพยากรบุคคล จ านวน 35 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

มาตรวัดที่ใช้ 

การส ารวจความพึงพอใจต่อระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้มาตร
ประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ต ( (Likert Rating Scale) 5 ระดับ โดยก าหนดระดับ
ความพึงพอใจของผู้ตอบเป็น 1 – 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
ระดับ 5 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

การส ารวจระดับความคิดเห็นและระดับความส าคัญต่อค าถามเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์กร ใช้มาตรวัดแบบ 10 Rating Scale ตั้งแต่ 0 ถึง 9 โดย 0 หมายถึง ไม่พึง
พอใจเลย (completely dissatisfied) และ 9 หมายถึง พอใจที่สุด (completely 
satisfied) ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานฯ เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open ended question) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื ่อหาค่าสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณ นา
(Descriptive Statistics) ซึ ่งเป็นการน าเสนอข้อมูลและค านวณค่าสถิติเบื ้องต้น  
ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการ
แ จ ก แ จ งค ว า ม ถี ่ (Frequency Distribution) แ ล ะ ห า ค ่า ร ้อ ย ล ะ 
(Percentage) 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระบบบริหารและพัฒนา  
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ทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยและระดับ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ให้คะแนนส าหรับข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ต  
(Likert Rating Scale) ได้แก่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ 

2. ค านวณหาค่า เฉลี ่ย  (Mean) ของค าตอบแต่ละข้อแล้วแปรผลการ
ประเมินค่าความพึงพอใจตามเกณฑ์ดังนี้ 

    คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย  (Mean) และ
ค่าเฉลี ่ยส่วนต่าง (Gap) หากค่าเฉลี่ยส่วนต่างมีค่าสูงแสดงว่าองค์กร
จ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรโดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและด าเนินการ
แก้ไข 

ผลการส ารวจ 

กองวิจัยและพัฒนาได้ด า เนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม ประจ าปี 2556 เพื่อส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรทุกคนทุก
ระดับต าแหน่ง โดยจัดท าแบบสอบถามผ่านทางอีเมล์ของส านักงานประกันสังคม มี
ผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งสิ ้น  1 ,829 ราย คิด เป ็นร้อยละ 26 .83  ของบุคลากร
ส านักงานประกันสังคมทั้งหมด กองวิจัยและพัฒนาได้ท าการประมวลผลข้อมูลจาก
แบบสอบถามด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยส่วนต่าง โดยจ าแนกการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส่วนที่ 3 การพัฒนาองค์กร  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ชาย
15.86%

หญิง
83.93%

ไม่ระบุ
0.22%

เพศ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม  

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นหญิง มี
สถานภาพเป็นพนักงานประกันสังคมมาก
ที ่ส ุดค ิด เป ็นร้อยละ 61.34 รองลงมาคือ
ข ้า ร า ช ก า ร  พ น ัก ง า น ร า ช ก า ร แ ล ะ
ลูกจ้างประจ า คิดเป็นร้อยละ 32.04 3.28 
และ 3.17 ตามล าดับ ในจ านวนข้าราชการ
ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด นั้น ส่วนมากเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ 76.03 รองลงมาคือข้าราชการประเภททั ่ว ไปและอ านวยการ  คิดเป็น   
ร้อยละ 22.95 และ 1.03 ตามล าดับ  

 

ผู ้ตอบแบบสอบถามเกือบทั ้งหมดปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานตามที ่สังกัด คิดเป็น  
ร้อยละ 98.85 และมีระยะเวลาปฏิบัติงานที่ส านักงานประกันสังคมมาแล้วไม่เกิน 
10 ปี และ 11 – 20 ปี ในสัดส่วนที ่ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 44. 45 และ 40.40 
ตามล าดับ ส่วนระยะเวลาที ่ปฏิบัติงานที ่หน่วยงานปัจจุบัน ผู ้ตอบแบบสอบถาม
มากกว่าครึ่งท างานที่หน่วยงานปัจจุบันไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.71  

 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระบบบริหารและพัฒนา  

ทรัพยากรบุคคล  

การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานประกันสังคมต่อระบบบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล จ าแนกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน 2) ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 3) ด้านการ
สนับสนุนสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ  4) ด้านความปลอดภ ัย 
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5) ด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร 6) ด้านการ
ให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) และ7) ด้านเพื่อนร่วม งาน 
ผู้บังคับบัญชา และอ่ืนๆ 

ข้าราชการ
32.04%พนักงาน

ประกันสัง
คม

61.34%

พนักงาน
ราชการ
3.28%

ลูกจ้างปร
ะจ า

3.17%

ไม่ระบุ
0.16%

สถานภาพ
ทั่วไป

22.95%

วิชาการ
76.03%

อ านวย
การ

1.03%

ประเภทของข้าราชการ
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ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานประกันสังคม ปี 2556 ต่อระบบ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.11 จากคะแนนเต็ม 5 
หรือคิดเป็นร้อยละ 62.2 เทียบเท่ากับความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยบุคลากร
ส านักงานประกันสังคมพึงพอใจด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรและด้าน
เพื ่อนร่วมงานผู ้บ ังคับบัญชาและอื่น  ๆ มากที ่ส ุด รองลงมาคือด้านการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งนี้บุคลากรของส านักงานประกันสังคมพึงพอใจด้านการ
ให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่ ) น้อยที่สุด  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานประกันสังคมปี 2556 เปรียบ 
เทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมลดลง 0.15 คะแนน และเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับปีที ่ผ่านมา เป็นรายด้านพบว่า บุคลากรของส านักงาน
ประกันสังคมมีความพึงพอใจลดลงทั้ง 7 ด้าน โดยมีความพึงพอใจด้านระบบการ
ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของบุคลากรลดลงมากที ่ส ุด  รองลงมาคือด้าน การ
สนับสนุนสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ  

 

 

 

 

การพัฒนา
บุคลากร

ของ
หน่วยงาน

ระบบการ
ประเมินผ

ลการ
ปฏิบัติงาน

ของ
บุคลากร

การ
สนับสนุน 

สร้าง
แรงจูงใจ 

และ
ความก้า…

ความ
ปลอดภัย 
สุขอนามัย 

และ
สิ่งแวดล้อ

ม

กระบวนก
ารสื่อสาร
ภายใน
องค์กร

การ
ให้บริการ
ของฝ่าย

ทรัพยากร
บุคคล 

(กองการ…

เพื่อน
ร่วมงาน 

ผู้บังคับบัญ
ชา และ
อื่นๆ

ปี 2555 3.24 3.23 3.3 3.25 3.35 3.04 3.44

ปี 2556 3.22 2.99 3.12 3.04 3.28 2.83 3.28

2.5

3

3.5

ความพึงพอใจรายด้านระดับ
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มีการสอบถามความ
ต้องการฝึกอบรม

ได้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการสอนงาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้

Series1 3.07 3.19 3.38 3.24

2.9
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ระดับ

ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานประกันสังคม ปี 2556 เป็นราย
ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  

ส ารวจโดยสอบถามความพึงพอใจต่อการได้รับการสอบถามความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากร (Training need) พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรมตามความต้องการ
นั้น ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และทักษะในการท างานทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก  ความ 
พึงพอใจต่อการได้รับการสอนงานจากหัวหน้างานหรือผู ้บังคับบัญชา  และความ  
พึงพอใจต่อการได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ผลการส ารวจพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  โดยพึงพอใจต่อการได้รับการสอนงานจาก
หัวหน้างานหรือผู ้บังคับบัญชามากที ่สุด รองลงมาคือพึงพอใจต่อการ ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู ้จ ากบ ุคลากรในหน่วยงานที ่ได ้ร ับการฝ ึกอบรม  ทั ้งนี ้ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามพึงพอใจน้อยที่สุดต่อการได้รับการสอบถามความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากร (Training need) พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรมตามความต้องการ
นั้น  

2) ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ส ารวจโดยสอบถามความพึงพอใจต่อการได้รับการพิจารณาความดีความชอบตาม
หลักเกณฑ์ที ่เป็นธรรมและเชื ่อถือได้ ความพึงพอใจต่อการ ได้รับทราบขั้นตอน 
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประกาศอย่างทั่วถึงและโปร่งใส 
ความพึงพอใจต่อการได้รับทราบผลการประเมินโดยการประกาศและเปิดเผยอย่าง
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การพิจารณาความดี
ความชอบเป็นธรรม

มีเกณฑ์การประเมิน 
ประกาศโปร่งใส

รับทราบผลการ
ประเมิน ประกาศ

เปิดเผย

การข้ึนเงินเดือนเป็นไป
ตามผลการปฏิบัติงาน

Series1 2.99 2.98 3.05 2.94

2.85
2.9

2.95
3

3.05
3.1

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความเจริญก้าวหน้า

ได้รับโอกาสโอนย้าย 
หมุนเวียนงานอย่าง

เหมาะสม

มีความมั่นคงและมี
อนาคตก้าวหน้า

Series1 3.23 3.11 2.86 3.27

2.6
2.8

3
3.2
3.4

การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ

เป็นทางการ และความพึงพอใจต่อการได้รับบ าเหน็จรางวัลรวมถึงการขึ้นเงินเดือน
เป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน 
 

ผลการส ารวจพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจต่อการได้รับทราบ
ผลการประเมินโดยการประกาศและเปิดเผยอย่างเป็นทางการมากที่สุด รองลงมา
คือพึงพอใจต่อการได้รับการพิจารณาความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม
และเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการได้รับบ าเหน็จรางวัลรวมถึง
การขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 

3) ด้านการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ   

ส า รวจ โดยสอบ ถามความพ ึงพอ ใจต ่อ การ ได ้ร ับ โอก าส ให ้ใช ้ค ว ามค ิด ร ิเริ ่ม 
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ความพึงพอใจต่อการได้รับการส่งเสริมให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจต่อการ ได้รับโอกาสให้มีการ
โอนย้ายหมุนเวียนงานอย่างเหมาะสม และความพึงพอใจต่อการ ได้รับความมั่นคง 
และมีอนาคตก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่โดยไม่จ าเป็นต้องหางานท าใหม่  

ระดับ 

ระดับ 
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ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ 
และความก้าวหน้าในอาชีพเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจต่อการได้รับความ
มั่นคงและมีอนาคตก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่โดยไม่จ าเป็นต้องหางานท าใหม่ มาก
ที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจต่อการได้รับโอกาสให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการได้รับโอกาสให้มีการ
โอนย้ายหรือหมุนเวียนงานอย่างเหมาะสมน้อยที่สุด 

4) ด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

ส ารวจโดยสอบถามความพึงพอใจต่อคว ามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
หน่วยงาน ความพึงพอใจต่อการมีอากาศถ่ายเทสะดวกห้องท างานโล่งโปร่งสบาย
ของสถานที่ท างาน ความพึงพอใจต่อวัสดุอุปกรณ์ที ่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถสนับสนุนการท างานได้เป็นอย่างดี  และความพึงพอใจต่อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 

 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและ
สิ ่งแวดล้อมเฉลี ่ยในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจต่อความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของหน่วยงานมากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจต่อสถานที่ท างานที่มี อากาศ
ถ่ายเทสะดวกห้องท างานโล่งโปร่งสบาย ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอน้อยที่สุด 

 

 

 

 

สถานที่สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
ห้องท างานโล่ง โปร่ง

สบาย

มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานเพียงพอ

Series1 3.2 3.14 2.94 2.87

2.7
2.8
2.9

3
3.1
3.2
3.3

ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับ 
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5) ด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร  

ส ารวจโดยสอบถามความพึงพอใจต่อการติดต่อสื ่อสารและประสานงานภายใน
หน่วยงานอย่างคล่องตัว ความพึงพอใจต่อการติดต่อสื ่อสารและประสานงาน
ระหว่างส านัก กอง ศูนย์ กลุ่ม สปส. พื้นที่ และสปส.จังหวัด อย่างคล่องตัว  ความ 
พึงพอใจต่อการได้ร ับทราบข้อมูลข่าวสารประกาศต่างๆ ของส านักงานอย่าง
ต่อเนื่อง และความพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางระบบอินทราเน็ต
ของส านักงานประกันสังคม 

ผลการส ารวจพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านกระบวนการสื่อสารภายใน
องค์กรเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจต่อการ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทาง
ระบบอินทราเน็ตของส านักงานประกันสังคมมากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจต่อการ
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประกาศต่างๆ ของส านักงานอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามพึงพอใจต่อการติดต่อสื ่อสารและประสานงานระหว่างส านัก กอง 
ศูนย์ กลุ่ม สปส.พ้ืนที่ และสปส.จังหวัดน้อยที่สุด 

6) ด้านการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)  

ส ารวจโดยสอบถามความพึงพอใจต่อการได้รับ แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับการ
แต่งตั้งโยกย้ายพัฒนาประเมินเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ อยู่เสมอ ความพึงพอใจต่อการ
ได้รับทราบข้อมูลต าแหน่งว่างและการเปิดโอกาสให้มีการรับสมั ครคัดเลือกจาก
บุคคลภายในอย่างชัดเจน ความพึงพอใจต่อกองการเจ้าหน้าที่ที ่แสดงบทบาทได้
อย่างเข้มแข็งในการสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน และความ
พึงพอใจต่อความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

 

 

ติดต่อสื่อสารภายใน
หน่วยงานอย่างคล่องตัว

ติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานอย่างคล่องตัว

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของส านักงานอย่าง

ต่อเนื่อง

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ทางระบบอินทราเน็ตของ

ส านักงาน

Series1 3.21 3.09 3.29 3.54

2.8

3

3.2

3.4

3.6

กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร
ระดับ 
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ผลการส ารวจพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านการให้บริการของกองการ
เจ้าหน้าที ่เฉลี ่ยในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจต่อการได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายพัฒนาประเมินเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ อยู่เสมอมากที่สุด 
รองลงมาคือความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของบุคลากรฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ทั ้งนี ้ ผู ้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการ ได้ร ับทราบข้อมูล
ต าแหน่งว่างและการเปิดโอกาสให้มีการรับสมัครคัดเลือกจากบุคคลภายในอย่าง
ชัดเจนน้อยที่สุด 

7) ด้านเพ่ือนร่วมงานผู้บังคับบัญชาและอ่ืนๆ 

ส ารวจโดยสอบถามความพึงพอใจต่อความร่วมมือในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 
ความพึงพอใจต่อโอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
ความพึงพอใจต่อการ ได ้ร ับการถ่ายทอดความรู ้และทักษะในการท างานจาก
ผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจต่อการได้รับมอบหมายงานอย่างเหมาะสมตามความรู้ 
ความสามารถและระดับต าแหน่ง  ความพึงพอใจต่อการก าหนดหน้าที ่ความ
รับผิดชอบในงานชัดเจนเหมาะสม ความพึงพอใจต่อการจัดกลุ่มงานต าแหน่งงาน 
ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเหมาะสม ความพึงพอใจต่อการได้รับค่าจ้าง
ที ่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบ ความพึงพอใจต่อการ
ได้รับการยกย่องชมเชยหรือได้รับรางวัล จากหน่วยงานหรือผู ้บังคับบัญชาอย่าง
เหมาะสม ความพึงพอใจต่อการได้รับค่าจ้างและสวัสดิการทัดเทียมกับองค์กรหรือ
หน่วยงานอื่นๆ  ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการสวัสดิการจากหน่วยงานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม และความพึงพอใจต่อความภูมิใจที ่ได้ปฏิบัติงานในส่วน
ราชการนี้ 

ได้รับแจ้งข่าวสารการ
แต่งต้ังโยกย้าย พัฒนา
ประเมินเลื่อนเงินเดือน

อยู่เสมอ

ได้รับข้อมูลต าแหน่งว่าง
และเปิดโอกาสให้บุคคล

ภายในอย่างชัดเจน

กองการเจ้าหน้าที่
สนับสนุนและพัฒนาขีด

ความสามารถของ
หน่วยงาน

เชื่อม่ันในความรู้
ความสามารถของ

บุคลากรฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

Series1 2.96 2.73 2.77 2.87

2.6
2.7
2.8
2.9

3

การให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่
ระดับ 
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ผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา
และอื่น ๆ เฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อความภูมิใจ
ที่ได้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้มากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจต่อ ความร่วมมือใน
การท างานจากเพื ่อนร่วมงาน ทั ้งนี ้ ผู ้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการ ได้ร ับ
บริการสวัสดิการจากหน่วยงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3  การพัฒนาองค์กร   

การส ารวจข้าราชการของส านักงานประกันสังคมเรื่องการพัฒนาองค์กร  ด าเนินการ
โดยสอบถามค าถามจ านวน 30 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานของท่านมีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ชัดเจนและมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ 

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความชัดเจนและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

3. ท่านเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักความรู้ความสามารถและผลงาน 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง  
5. หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร

ไว้ ซึ่งท าให้อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 
6. ผู ้บ ังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่ง เสริมและพัฒนาให้ท่าน

ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น สอนงาน (Coaching) เป็นต้น 
7. แผนพัฒ นาบ ุคลากรของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับทิศทางและ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
8. ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ความต้องการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

ได้รับ
ความ
ร่วมมือ
จาก…

มีโอกาส
ได้แสดง
ความ

คิดเห็น…

ได้รับการ
ถ่ายทอด
ความรู้
และ…

ได้รับ
มอบหมา

ยงาน
อย่าง…

มีหน้าที่
ความ

รับผิดชอ
บใน…

มีการจัด
กลุ่มงาน
ต าแหน่ง
งาน…

ได้รับ
ค่าจ้างที่
เหมาะส
มกับ…

ได้รับการ
ยกย่อง
ชมเชย
หรือ…

ได้รับ
ค่าจ้าง
และ

สวัสดิก…

ได้รับ
สวัสดิกา
รจาก

หน่วยง…

ภูมิใจที่
ได้

ปฏิบัติงา
นใน…

Series1 3.62 3.31 3.34 3.44 3.43 3.42 3.1 2.9 2.87 2.83 3.8

0
1
2
3
4

เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาและอ่ืน ๆระดับ 
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9. การพัฒนาความรู้ทักษะที่ท่านได้รับช่วยให้ท่ านมีความช านาญและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

10. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสม
เพ ีย งพ อที ่จ ะท า ให ้ก า รป ฏ ิบ ัต ิง าน บ รรล ุภ า รก ิจ ขอ งอ งค ์ก รอย ่า งมี
ประสิทธิภาพ 

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้ท่าน
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

12. หน่วยงานของท่านสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น (ไฟดับหรือมี
ไวรัส เป็นต้น) 

13. ข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานของท่านได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของท่าน 

14. ฐานข้อมูลของหน่วยงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก  เข้าถึงได้ง่าย 
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว 

15. ฐานข้อมูลของหน่วยงานสามารถสนับสนุนการสื ่อสารองค์ความรู้ ( KM) 
และการแลกเปลี ่ยน เรียนรู ้ใน เรื ่องของวิธ ีการปฏิบ ัต ิที ่ด ี ( Best/Good 
Practices) 

16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของหน่วยงานช่วยอ านวยความสะดวก
ต่อการปฏิบัติงานของท่าน 

17. ท่านเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
18. ท่านเชื่อมั่นว่าผู้บริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้

ตามยุทธศาสตร์ 
19. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น  
20. สภาพแวดล้อมการท างานในปัจจุบันท าให้ท่านท างานอย่างมีความสุข  
21. ปริมาณ งานที ่ท ่าน ได ้ร ับมอบหมายมีความสมดุลกับ เวลาที ่ใช ้ในการ

ปฏิบัติงาน 
22. ท ่าน ได ้ร ับ การสน ับ สน ุน ให ้ม ีอ ุป ก รณ ์และ เครื ่อ งม ือที ่จ า เป ็น ต ่อก าร

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
23. ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือให้หน่วยงาน

บรรลุเป้าหมาย 
24. หน่วยงานของท่านมีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่

องค์กรอย่างเหมาะสม 
25. ท่านสามารถขอค าปรึกษาจากผู ้บังคับบัญชา /หัวหน้างานได้ตลอดเวลา 

รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพ่ือให้การท างานประสบความส าเร็จ  
26. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของท่านมักจะติดตามความคืบหน้าของงานเพื่อ

ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 
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27. หน่วยงานของท่านส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
การท างานที่มีคุณภาพดี 

28. ห น ่ว ย งาน ขอ งท ่าน ส าม ารถป ร ับ ต ัว ได ้ไว ต ่อ ก า ร เป ลี ่ย น แ ป ล งข อ ง
สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ  

29. ท่านรู ้สึกว่างานของท่านมีความท้าทายและช่วยให้ท่านได้เรียนรู้พัฒนา
ทักษะความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น 

30. หน่วยงานของท่านมีการน าการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผู ้รับบริการ 
และผู ้ม ีส ่วน ได ้ส ่วน เส ียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน 
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผลการส ารวจพบว่าปัจจุบันส านักงานประกันสังคมมีจุดเด่นคือบุคลากรมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย  แต่
จ ุดด้อยของส าน ักงานประกันสังคมขณะนี ้ค ือ เรื ่องแนวทางในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ เพื่อท าให้อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง เป็น
เรื่องที่ด้อยที่สุด รองลงมาคือเรื่องความเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้าย
บุคลากรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความรู้ความสามารถและผลงาน 

  

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 

บุคลากรของส านักงานประกันสังคมมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการให ้หน ่วยงานพัฒ นาไป ในท ิศทางใด เพื ่อ ให ้เก ิดความพึงพอใจและมี
ประสิทธิภาพในการท างาน  ความต้องการสิ่งจูงใจในการท างานเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจและมีประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนความคิดเห็นอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 
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การพัฒนาองค์กร

ความคิดเห็น ความส าคัญ

ระดับ 
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4.1   ท ิศทางการพ ัฒนาส าน ักงานประกันส ังคมที ่บ ุคลากรของส าน ั กงาน
ประกันสังคมต้องการเห็นเพื ่อให้เกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน  

จ าแนกข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับทิศทางการพัฒนาของส า น ักงานประกันสังคมที่
บุคลากรต้องการเพื ่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการ
ท างานให้กับส านักงานประกันสังคมมากขึ้น เป็น 2 กลุ่มตามประเภทของบุคลากร 
ได้แก่ กลุ่มข้าราชการและกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ 

4.1.1  กลุ่มข้าราชการ 

กลุ่มข้าราชการมีข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาของส านักงานประกันสังคม
เพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการท างานให้กับส านักงาน
ประกันสังคมมากขึ้น ทั้งในด้านการให้บริการ ด้านองค์กร ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการฝึกอบรม และด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ สรุปได้ดังนี้ 

ด้านการให้บริการ 

กลุ่มข้าราชการเสนอแนะให้พัฒนาด้านการให้บริการของส านักงานประกันสังคมให้
เป็นองค์กรชั้นน าด้านการบริการแก่สาธารณะ เพื่อให้บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
เป็นธรรม ลดขั้นตอน เจ้าหน้าที ่มีความรู้มีความแม่นย าในเนื ้องานข้อกฎหมาย 
สร้า งความ เชื ่อมั ่น ให ้ก ับบ ุคคลภายนอก  มีจ ิตส าน ึก ในการให ้บ ริการ  เต ็ม ใจ
ให ้บ ริการ  ม ีค ุณ ธรรมจริยธรรม  พ ัฒ นาคุณภาพบริการอย่างต ่อ เนื ่อง เพื ่อ ให้
ผู ้ร ับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบสถานพยาบาลคู่สัญญา
ในการให้บริการด้วยความประทับใจ ขยายเวลาเปิดให้บริการของหน่วยบริการ
ออกไปโดยให้เจ ้าหน้าที ่สล ับกัน เข้างาน เป็น  3 ผล ัด จัดหาอุปกรณ์เครื ่องม ือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการท างานให้เพียงพอ 

ด้านองค์กร 

กลุ่มข้าราชการเสนอแนะเรื่องทิศทางการพัฒนาส านักงานประกันสังคมว่า ต้องการ
ให้ส านักงานประกันสังคมพัฒนาในภาพรวมขององค์กร พัฒนางานและพัฒนาคน
ไปพร้อมๆ กัน เน้นความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานภาครัฐ  เพื่อสร้างหลักประกัน
ในการด ารงชีวิตในทุกด้านให้แก่ประชาชน  โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยสนับ
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สนับสนุนการท างาน พัฒนาสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสมดุลของกองทุน  ขยาย
เครือข่ายในการท างานประกันสังคมทุกรูปแบบ  พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรชั้นน าใน
การด ูแลส ิท ธ ิป ระ โยชน ์ด ้านป ระก ัน ส ังคมอย ่า งมั ่น ค งถาวร  ช ่วย เหล ือด ูแล
ผู ้ป ร ะก ัน ต น อย ่า ง เต ็ม ที ่  ช ัด เจ น ถ ูก ต ้อ ง  ไม ่ถ ูก ค รอบ ง า จ าก ท า งก า ร เม ือ ง 
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที ่รู ้จักต่อบุคคลภายนอกให้มากขึ้น เป็นองค์กร
อิสระที ่ทันสมัย  คล่องตัวในการบริหารงานบริหารเงินและบริหารคน  ปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของหน่วยบริการให้สวยงามเทียบเท่าธนาคารพาณิชย์  มีการวางผังงาน 
คน อุปกรณ์ ให้เป็น รูปแบบเดียวกันทั ่วประเทศ  ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับภารกิจ มีผู้บริหารที่เข้าใจงานเชิงลึก เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาได้ 
และมีวิสัยทัศน์มองการไกล ปรับปรุงกฎหมายแนวปฏิบัติให้ลดงาน  เช่น เปลี่ยน
ระบบการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนมาใช้ระบบการประกันภัยกลุ่มแทน  
ปรับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ในการให้บริการแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ขยายโอกาสแก่กลุ่มอื่นให้สามารถเข้าใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพได้โดยอาจเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม พิจารณางบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

กลุ่มข้าราชการเสนอแนะให้พัฒนาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ดังนี้ เพิ่มฐาน
เงินเดือนให้ข้าราชการที่ท างานมานาน เพิ่มฐานร้อยละการเลื่อนขั้นของข้าราชการ  
เพิ่มค่าตอบแทน เพิ่มค่าล่วงเวลา เพิ่มค่าเล่าเรียนบุตร เพิ่มค่าประจ าต าแหน่ง เพิ่ม
แรงจูงใจในการท างาน เพิ่มสวัสดิการด้านที ่อยู่อาศัยให้แก่บุคลากรที่บรรจุใหม่  
สวัสดิการรถรับส่งระหว่างจังหวัดและสาขา จริงใจในการรักษาบุคลากรไว้เพื่อขวัญ
และก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร ทั้งนี้ 
ภาระงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ควรตรากตร าบีบคั้นหรือเร่งรัดจนผู้ปฏิบัติงาน
ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือตนเอง 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

กลุ่มข้าราชการเสนอแนะด้านการบริหารงานบุคคลของส านักงานประกันสังคมว่า 
ควรพิจารณาประเมินผลงานอย่างชัดเจนทั่วถึงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ วาง
ระบบโครงสร้างให้ครอบคลุมทุกวิชาชีพ จัดคนให้เหมาะสมกับงานและความถนัด 
สับ เปลี ่ยนหมุนเวียนหน้าที ่เป ็นระยะ ๆ  โดยก าหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 
ฝึกอบรมให้ความรู้เมื่อสับเปลี่ยนหน้าที่ ส่งเสริมการเลื่อนระดับตามสายอาชีพ  เพิ่ม
จ านวนบุคลากรให้เพียงพอ ควรประเมินพนักงานประกันสังคมและพนักงานขับ
รถยนต์ทุกคนเพื่อจ้างต่อเป็นรายปี ควรปรับปรุงขั้นตอนการประเมินเลื่อนต าแหน่ง
ไม่ให้ยุ ่งยากและจ่ายเงินตกเบิกโดยไม่ล ่าช ้า การเลื ่อนระดับและการโยกย้าย
บุคลากรตั้งอยู ่บนพื้นฐานของหลักความรู้ความสามารถและผลงาน  การสรรหา
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บุคลากรเข้าสู่องค์กรต้องเป็นระบบคุณธรรมไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์โดยยึดถือแบบของ
ส านักงานข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก  กองการเจ้าหน้าที ่ควรท างานเชิงรุกเพื่อ
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของส านักงาน  เช่น การเปิดสอบบรรจุเองเพื่อคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณภาพล าดับต้นๆ เข้ามาท างานแทนการขอใช้บัญชีของหน่วยงานอื่น 
ปรับ โครงสร้างส าน ัก งานให ้เ อื ้อต ่อการ เต ิบ โต ในสายงานของข้าราชการที ่มี
ความสามารถ ควรปรับทัศนคติและวัฒนธรรมในการท างานการเจ้าหน้าที่ให้เป็น
ลักษณะส่งเสริมมิใช่จ ากัดสิทธิของข้าราชการที่พึงมี  เปิดโอกาสให้บุคคลภายในได้
ปรับต าแหน่งงานให้สูงขึ้น ก าหนดเกณฑ์การให้รางวัลแก่บุคลากรดีเด่น 

ด้านการฝึกอบรม 

กลุ่มข้าราชการเสนอแนะให้ส านักงานประกันสังคมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้
มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ภ ารกิจขององค์กรอย่างมีป ระส ิทธิภ า พ พร้อมรับการเปลี ่ยนแปลง  ก าหนด
หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าข้าราชการระดับใดต้องได้รับการอบรมเรื่องใดบ้าง  ส่งเสริม
ความสามัคคีและการท างานเป็นทีม  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สร้างจิตส านึก
ความรับผิดชอบในหน้าที ่และมุ ่งมั ่นท างาน  พัฒนาบุคลากรทุกคนทุกระดับให้
ครอบคลุมทั่วถึงรวมทั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ ด้วย จัดท าและเผยแพร่คู่มือส าหรับการใช้งาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานอื่นสามารถเข้าไปศึกษางาน ได้ การหมุนเวียนเข้าอบรมงาน
ด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันของบุคลากรทุกส่วนงาน มีระบบการฝึกอบรมทั้งก่อน
เริ่มท างานและระหว่างท างาน จัดดูงานนอกสถานที่ หรือจัดฝึกงานนอกสถานที่ใน
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่มีลักษณะในการท างาน
คล้ายคลึงกันเพื่อให้ได้แนวความคิดใหม่ๆ  ไปพัฒนางาน มีการเปลี่ยนต าแหน่งงาน
ระยะสั้นๆ  เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจลักษณะของงานทั้งองค์กร  พัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ในเนื้อหาของงานที่รับผิดชอบ
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร  พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะการพูดและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวกร่วมกัน  และมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มข้าราชการให้ข้อเสนอแนะต่อส านักงานประกันสังคมว่าควรพัฒนา ส านักงาน
ประกันสังคมให้เป ็นหน่วยงานที ่ม ีความก้าวหน้า และเป็นผู ้น าด้าน เทคโนโลยี
เทียบเท่าเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู ้ใช้บริการ สร้างภาพลักษณ์ที ่ดีต่อประชาชน  ส านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศควรมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพมากกว่านี ้ พัฒนาระบบงานกองทุน เงินทดแทน  ระบบว่างงาน  ระบบ     
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มาตรา 40 และระบบอื่นๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วถูกต้องไม่ยุ่งยาก ใช้เทคโนโลยี
ที ่ท ันสมัยสามารถเชื ่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ได้  จ ัดสรรเครื ่องมือที ่ท ันสมัยให้
เพียงพอต่อจ านวนเจ้าหน้าที ่  พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) รวมทั ้ง 
wifi ให้มีความรวดเร็ว  ลดขั้นตอนในการท างานเพื่อจะได้บริการผู ้ประกันตนให้
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับสภาพ
พื ้นที ่และตอบสนองภารกิจที ่เ พิ ่มขึ ้นอย ่างท ันท่ว งท ี  อ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรได้ง่ายขึ้นผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน 
ให้เจ้าหน้าที่สามารถดึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอหลังเลิกงาน  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลให้ถูกต้องน่าเชื่อถือ  บันทึกข้อมูลให้เป็น
ป ัจจ ุบ ัน  ใช ้กระดาษ ให ้น ้อยลง ลดปริมาณ เอกสารที ่ต ้อ งจ ัด เก ็บ  ควรม ีแผน
เตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าและเตรียมแผนพัฒนาระบบเพื่อ
รองรับการขยายงานในอนาคตให้ท ันการ  ควรพัฒนาเทคโนโลยีให ้เจ ้าหน้าที่
สามารถท างานที่บ้านได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์  พัฒนาใช้ระบบบาร์โค้ดในการรับ
ช าระเงิน ไม่ควรจ ากัดสิทธิการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต  ควรเปิดระบบ Online 
ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าท างานได้เช้าขึ้นกว่าเดิม พัฒนาระบบในการให้บริการเรื่อง
ต่าง ๆ แก่นายจ้างและผู้ประกันตนผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อลดปริมาณผู้มาติดต่อ ณ 
ส าน ัก งาน  ปรับปร ุงขั ้น ตอนการท างานของเจ ้าหน ้าที ่ท ุกขั ้น ตอนด ้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบของหัวหน้างาน ส่วนกลาง
ควรปรับปรุงรายงานสรุปในระบบอินทราเน็ตให้ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นมากขึ้น 
เพื่อลดปริมาณงานของหน่วยบริการที่ต้องดึงข้อมูลเอง สรุปรายงานเอง เ นื่องจาก
ข้อมูลมีจ านวนมาก 

4.1.2  กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ 

กลุ ่ม ที ่ไม ่ใช ่ข ้า ร าชก ารม ีข ้อ เสน อแน ะต ่อท ิศท างการพ ัฒ นาขอ งส าน ัก งาน
ประกันสังคมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการท างานด้านการ
ให้บริการ ด้านองค์กร ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการฝึกอบรม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

ด้านการให้บริการ 

กลุ ่มที ่ไม ่ใช ่ข ้าราชการ เสนอแนะให ้พ ัฒ นาด ้านการให ้บร ิการของส าน ัก งาน
ประกันสังคมเพื่อให้บริการประชาชนให้ดียิ่งๆ  ขึ้นไป โดยจัดสถานที่ให้เหมาะสม 
สะอาด และให้การต้อนรับที ่เป็นที ่พึงพอใจแก่ผู ้มาติดต่อ  ยิ ้มแย้ม  พูดจาสุภาพ 
สร้างความประทับใจจริงใจ บริการด้วยใจ ให้บริการอย่างเป็นธรรมทั้งต่อนายจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้ประกันตน หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง ต้องการให้เพิ่มสาขาของ
ส าน ัก งานประกันส ังคม  พ ัฒ นาการบริการให ้เป ็น เล ิศ ให ้เป ็นต ัวอย ่า งที ่ด ีก ับ
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หน่วยงานราชการอื่น ๆ  ใครบริการดีก็ให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ  หัวหน้างาน
หัวหน้าฝ่ายควรพัฒนาตัว เองให้มีความรู ้ให ้มากๆ  พัฒนาคนในหน่วยงานให้มี
จิตส านึกในการให้บริการ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้บริการที่มีคุณภาพ ให้ความ
สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู ้ประกันตนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

ด้านองค์กร  

ต้องการให้ส านักงานพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นเอกเทศมากขึ้น  เป็นองค์กรอิสระ 
เพื่อเกิดความคล่องตัวในการท างาน ภาพลักษณ์องค์กรมีเอกลักษณ์โดดเด่น การ
แต่งกายควรเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วประ เทศ มีส านักงานเป็นของตนเองและ
เป็นแบบเดียวกันทั ่วประเทศ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ห้องท างานโล่งโปร่งสบาย
กว้างขวางทันสมัยอย่างธนาคารพาณิชย์ มีเครื ่องปรับอากาศและเครื ่องกรอง
อากาศที ่เพ ียงพอ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส าน ักงานให้มีสภาพที ่ด ี  มีห้องให้
เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารและมีห้องเก็บเอกสารเป็นสัดเป็นส่วน  สร้างส านักงาน
ให้น่าอยู่ เพ่ือความสุขกายสบายใจ มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้สวยงาม พัฒนาด้านความโปร่งใส  มีคุณธรรมจริยธรรมเมตตา
ธรรมยุต ิธ รรม  ม ีค วามร ับ ผ ิดชอบต ่อส ังคมและส ่วน รวม  เป ็นที ่ย อมร ับ ของ
ผู้ประกันตนมากขึ้น  ดูแลเรื ่องสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู ้ประกันตนอย่างดีที ่สุด  การ
บริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปในทางทิศเดียวกัน มีระเบียบแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน มีคู่มือในการปฏิบัติงานที่ละเอียดและเป็นปัจจุบัน  พัฒนาการให้บริการของ
สถานพยาบาล สร้างความรู้ความเข้าใจความคุ้มค่าของการประกันสังคม ไม่รับงาน
สนองนโยบายของรัฐบาลมากเกินไป เผยแพร่ความรู้ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมอย่างแพร่หลาย บริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง รักษา
เสถียรภาพของกองทุน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้มารับบริการ ให้ความมั่นคงใน
อนาคตแก่ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง 

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

ต้องการให้เพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เทียบเท่าหน่วยงานอื่น เช่น ธนาคาร 
และทุกต าแหน่งควรมีโบนัส มีความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน มีเครื่อง
แต่งกายชุดฟอร์มที ่สวยสง่างามกว่านี ้ ควรเพิ่มสวัสดิการด้านเงินเดือน กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนบ้าน ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เครื่องราช โอที 
ค่า เล ่า เร ียนบ ุตร  สิทธิในการกู ้ย ืม เงิน เพื ่อซื ้อบ ้านหรือรีไฟแนนซ์ดอก เบี ้ยต่ า  
สวัสดิการเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ดอกเบี ้ยอัตราถูก  ขยายวงเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนค่าความเสี่ยงในการ
ท างาน สวัสดิการการรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงบิดา มารดา สามี ภรรยา และ
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บุตร รวมถึงตัวพนักงานเองควรให้ครอบคลุมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล โดยไม่
จ า เป ็นต ้อ งเข ้า โรงพยาบาลตามบัตร  ก ็ส ามารถ เบ ิกค่าร ักษาได ้ต ามวงเง ินที่
ก าหนดให้ บ ารุงขวัญและก าลังใจของพนักงานในองค์กร  ปรับสวัสดิการของ
พนักงานชั้นต้น ปรับต าแหน่งตามวุฒิการศึกษา ความยุติธรรมในการจัดสรรงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกับนักวิชาการ  ให้ความใส่ใจในบุคลากรให้มากขึ้น
กว่าเดิม เช่น กรณีเจ็บป่วยไม่สบายของบุคลากรรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้อง เพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยในการท างานกับองค์กร รายได้
และค่าตอบแทนควรเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงานโดยไม่หักเงินเดือน  คุ้มครองคนในครอบครัว  ดูแลเมื ่อมีพนักงาน
เกษียณอายุ เช ่นของที ่ระลึก เพื ่อ เป ็นรางวัล ในการท า งานที ่ผ ่านมา  ปรับปรุง
สวัสดิการของพนักงานประกันสังคมให้ดีกว่านี้  เช่น มีเงินเพิ่มตามอายุงาน ควรมี
รางวัลยกย่องชมเชยผู ้ที ่ตั ้งใจท างานโดยไม่หยุดไม่ขาดไม่ลา  ควรมีเงินประจ า
ต าแหน่งแก่เจ้าหน้าที ่ที ่นั ่ง เคาน์เตอร์การเงิน เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน ควรมีค่าตอบแทนเพิ่มให้แก่เจ้าหน้าที่วินิจฉัย  ส านักงานประกันสังคมควรที่
จะมีกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพให้กันพนักงานทุกคน  พิจารณาให้ค่าตอบแทนกรณี
พนักงานเกษียณอายุตามอายุงาน เพิ่มโบนัสพนักงานจาก 1 เดือน เป็น 3 เดือน  
ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกิน 10 ปี มีโอกาสก้าวหน้ามากกว่านี้ และให้เงิน
ตอบแทนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ที่ท างาน  ให้ทุนการศึกษา และกองทุนการ
ประสบอันตรายในการท างาน พนักงานราชการมาท างานปีเดียวมีเงินเดือนมากกว่า
พนักงานประกันสังคมท างานมา 12 ปี ท าให้หมดก าลังใจการท างาน ผู ้ที ่ท างาน
หน้าที่เดียวกันควรได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน ไม่ใช่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามวุฒิ
อย่างเดียว ควรมีหลักเกณฑ์ในการปรับฐานเงินเดือนให้แก่พนักงานที่มีอายุงานมาก 
เพ่ือให้พนักงานท างานอย่างมีความสุข 

ด้านการบริหารงานบุคคล  

ผู้บริหารมีภาวะผู้น า บริหารด้วยความยุติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม เป็นกลาง ไม่
แบ่งชั้นวรรณะ เสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็นจากทุกคน 
เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความเห็นบ้าง  ลดช่องว่างระหว่างข้าราชการและ
พนักงาน วิเคราะห์งานและอัตราก าลัง  เพิ่มอัตราก าลังให้เหมาะสมเพียงพอกับ
ปริมาณงานในแต่ละส านักงาน สรรหาผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตให้บริการจริงๆ  บรรจุ
แต่งตั ้ง โยกย้ายเจ้าหน้าที ่ลงให ้ครบถ้วนไม่ให้ขาดหายไปด้วยความรวดเร็ว  มี
โครงการกลับบ้านเกิด ปรับต าแหน่งโดยไม่ต้องย้ายไปไกลบ้านเพื่อให้ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้ากัน ประกาศต าแหน่งว่างให้ทราบทั่วกันทางอินทราเน็ต ควรเปิดสอบ
ข้าราชการเองเพื่อให้โอกาสบุคลากรในหน่วยงานประกันสังคมได้เติบโตก้าวหน้า  มี
ระบบการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ชัดเจนเปิดเผย บริหารงานบุคคลให้
เหมาะสมกับขีดความสามารถของแต่ละคน พิจารณาความดีความชอบตามตัวชี้วัด
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ตามความจริงและเป็นธรรม ไม่น าเรื่องการลางานมาประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบเนื่องจากบางคนส่งใบลาตามจริงแต่บางคนหนีงานไปโดยไม่ได้ส่งใบลา
ตามระเบียบ มีมาตรฐานในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานที่เป็น
งานแบบเดียวกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานให้ชัดเจนและเท่าเทียม
กัน มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นปัจจุบันเป็นแนวเดียวกันทั่วประเทศสะดวกในการ
ปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน  เน้นความสามารถของบุคลากรที่มีความ
ถนัดและช านาญ  มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันท าเพื่อไม่ให้ท างานเดิมๆ นาน
เกินไปแต่ก็ไม่ควรบ่อยเกินไป เพื่อจะได้เรียนรู้งานใหม่และเข้าใจงานของส านักงาน
ประกันสังคมทุกด้าน มีกฎเกณฑ์ในการปรับต าแหน่ง เช่น ท างานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
สามารถปรับต าแหน่งจากชั้นต้นเป็นชั้นสูงได้เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่  มี
บ ุคลากร เชี ่ย วชาญ เฉพาะด ้าน ในแต ่ละจ ังหว ัด  เช ่น  ด ้านกฎหมาย  ด ้านสื ่อ
ประชาสัมพันธ์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านไอที เป็นต้น มีฝ่ายงานรับผิดชอบ ม. 40 
โดยตรง มีผู้น าที่เข้มแข็งไม่ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนต้องการท างานอย่างมีความสุขและมีก าลังใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร มี
ความสามัคคี มีน้ า ใจช่วยเหลือกัน ในการท างานและรักองค์กร  การพิจารณา
มอบหมายงานหรือสับเปลี่ยนงานควรค านึงถึงความถนัดของผู้ปฏิบัติและควรให้
ผู ้ปฏิบัต ิงานได้ม ีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื ่อการท างานอย่างมีความสุข มี
ระเบียบวินัย ผู ้ที ่กระท าความผิดต้องถูกลงโทษตามระเบียบ  พนักงานต้องการ
โอกาสก้าวหน้ามากกว่านี ้  มีแผนผังความก้าวหน้าของพนักงานประกันสังคมที่
ช ัด เจน  การสอบปรับ วุฒ ิรอนาน เกิน ไป  ควรพ ิจารณาระยะเวลาการท างาน
ประกอบการปรับวุฒิหรือปรับให้โดยไม่ต้องสอบ ควรบรรจุผู้ที่มีความสามารถตรง
ตามคุณสมบัติ ได้ท างานตรงตามวุฒิ และผู้บรรจุใหม่ควรได้รับการสอนงานฝึกงาน
ก่อนปฏิบัติจริง ควรบรรจุพนักงานที่ท างานมานานเกิน 10 ปีเข้าเป็นข้าราชการ
เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความมั่นคงในชีวิต  พอใจกับการประเมินผลงานปีละ 2 
ครั ้งของพนักงาน เพื ่อจะได้ม ีความกระตือรือร้น ในการท างาน  ให ้อ านาจการ
ตัดสินใจแก่พนักงานผู ้ปฏิบัติเต็มที ่  ลูกจ้างชั่วคราวงานมาตรา 40 ขอบรรจุเป็น
พนักงานประกันสังคมโดยไม่ต้องสอบเพื่อประหยัดงบประมาณ บริหารงบประมาณ
โดยไม่เน้นด้านกิจกรรมมากจนท าให้ไม่มีเงินพอซื้อวัสดุส านักงาน เป็นเหตุให้งาน
ติดขัด ไม่ควรให้พนักงานที่อายุเกิน 45 ปีนั่ง ONE STOP SERVICE  

ด้านการฝึกอบรม  

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรภายใน
องค์กรให้มีความซื่อสัตย์ โปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรม เมตตาธรรม รับผิดชอบ มี
น้ าใจ ปลูกจิตส านึกให้ทุกคนรักองค์กร จริงใจต่อกัน  เข้าใจงานซึ่งกันและกัน มีการ
ประสานงานที่ดี การท างานเป็นทีม สามัคคีกันรักใคร่ปรองดองกันและช่วยเหลือ
กันในการแก้ไขปัญหาการท างานให้ส าเร็จด้วยดี  สอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ให้



24 

เป็นก่อนท างานจริง จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่ท างานมานานและที่
ปฏิบัติงานอยู ่ในหน่วยงานเดิมๆ ให้มีการปรับเปลี ่ยนงานบ้าง  มีการวัดความรู้
ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งข้าราชการในทุกระดับเพื่อจัดอบรมให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคนและจัดให้ท างานตรงกับความรู้ที่มี  
ควรมีส่วนงานบุคคลและงานฝึกอบรมในทุกภูมิภาคเพื ่อรับผิดชอบ ในการเป็น
วิทยากรบรรยายงานประกันสังคมอย่างมืออาชีพและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เรื่องการใช้ Program ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานประกันสังคมมากกว่านี้  พัฒนาการท างานที่เป็นระบบและการท างานเป็น
ทีม ควรอบรมหัวหน้างานให้มีความรู้ทุกด้าน กรณีเปลี่ยนหน้าที ่รับผิดชอบงาน 
ควรให้ได้รับการฝึกอบรมก่อนเพื ่อให้มีความรู ้ในการน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง ควรพัฒนาบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานไปตามแนวปฏิบัติ
เดียวกัน ปลูกฝังจิตส านึกในการให้บริการ สร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากร 
ทดสอบความรู้และประสิทธิภาพในการตอบและแก้ไขปัญหาให้กับผู้มาติดต่อ  มีการ
ประเมินผลความรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  การจัดอบรมให้สามารถประยุกต์ใช้
กับงานที ่เกี ่ยวข้องได้จริง พัฒนาระบบ EQ ของเจ้าหน้าที ่และผู ้บังคับบัญชาให้
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้และแสดงออกอย่างเหมาะสม  เตรียมพร้อมในการ
ท างานเพื่อรองรับนโยบายใหม่ๆ ของรัฐบาล อบรมเรื ่องการให้บริการและการ
ปฏิบัติตัวกับผู้มาติดต่อ สร้างภาพลักษณ์ที ่ดีในสายตาคนภายนอก ควรให้มีการ
อบรมความรู้งานประกันสังคมให้มากกว่านี้  เพราะบางเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
เจ้าหน้าที ่บางคนยังไม่ทราบ  ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีปฏิบัติ งาน
ภายในกลุ่มงานและงานอื่นๆ ของหน่วยงานให้มากขึ้น  ท า KM แนวปฏิบัติงานที่
ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ๆ เพื่อให้บุคลากรในแต่ละฝ่ายรู้งานและระบบของฝ่ายอื่นๆ 
ด้วย ส่งเสริมเรื ่องการท างานในเวลาให้เต็มที ่ไม่ส่งเสริมการท างานล่วงเวลา  ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการจัดอบรม เช่น วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อลดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรให้ความส าคัญกับงานในหน้าที่มากกว่าครอบครัว
ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานโดยอ้างภารกิจส่วนตัว  ทุ่มเท
การท างานเพื่อประชาชนให้มากกว่านี้ หมุนเวียนบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม
อย่างทั ่วถึง  เสริมสร้างทักษะด้านภาษา ทักษะในการสื ่อสาร การบริการ การ
บริหารเวลา บุคลิกภาพ ควรจะมีการออกกฎบังคับให้ทุกคนต้องผ่านการอบรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต้องการให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื ่องใช้สิ ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที ่มี
ประสิทธิภาพ เครื่องใหม่ ทันสมัย ใช้งานได้จริง โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ และโทรศัพท์ ที่เพียงพอกับจ านวนเจ้าหน้าที่ เสมอภาค ไม่ปิดกั้นการ
ใช้งาน ไม่จ ากัด user ในการดูข้อมูลของฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน มีระบบการ
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ท างานที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทัดเทียมกับหน่วยงานอื่น พัฒนา
ระบบให้สอดคล้องและตอบสนองภารกิจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างทันเวลา และควรมีความ
ยืดหยุ ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากกว่านี ้  ประมวลผลเร็วกว่านี ้ ไม่ล่าช ้า 
ติดขัดหรือเสียบ่อย งานจะได้ไม่สะดุดหยุดชะงัก ปรับปรุงระบบ Wifi ให้ใช้งานได้
จริง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ผ่านสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น 
ม.40 มีเอกสารเผยแพร่มากขึ้น  ไม่ควรมีสมุดช าระเงินเพื่อลดขั้นตอนการท างาน
และช่วยประหยัดทรัพยากร พัฒนาระบบ E-Service และเพิ่มช่องทางการติดต่อไร้
สาย เช่น การติดต่องานผ่านอินเตอร์เน็ต  การส่งเอกสารผ่านอินเตอร์เน็ต  พัฒนา
เทคโนโลยีให้อ านวยความสะดวกในการออกพื้นที่  เช่น เครื่องยิงบาร์โค้ด เครื่องที่
ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลประวัต ิต ่างๆ  ตรวจสอบสิทธิ และออกใบเสร็จด้วย
คอมพิวเตอร์ได้ขณะออกหน่วยนอกสถานที่  ใบเสร็จรับเงินควรปรับปรุงให้มีขนาด
เล็กลงและเพิ่มข้อมูลแจ้งยอดค้างช าระในใบเสร็จ เว็บไซต์ของส านักงานควรจะมี
ลิงค์ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกันตนหรือ
นายจ้าง เช่น ลิ้งค์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบสถานะของนายจ้าง  ลิ้งค์ 
กรมบังคับคดีเพื ่อตรวจสอบเกี ่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์หรือการล้มละลายของ
นายจ้าง  ลิ ้งค์ส าน ักทะเบียนราษฎร์เพื ่อตรวจสอบภูมิล า เนาของนายจ้างและ
ผู้ประกันตน เป็นต้น โทรศัพท์ควรมีปุ่มกดส าหรับการรอสาย  ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้น  ลดขั้นตอนการท างานและระบบงานที ่ซับซ้อน ลดการใช้
เอกสารที่ไม่มีความจ าเป็นลง ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ควรวางระบบของหน่วยงานให้ดีก่อนแล้ว
ค่อยเปิดใช้งาน พัฒนาระบบการท างานของกองทุนเงินทดแทนให้เสถียรมากกว่านี้  
มีเจ้าหน้าที ่คอยแก้ปัญหาให้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  ต้องการให้จังหวัดสามารถ
ด าเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตที่จังหวัดได้เลยโดยไม่ต้องรอสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก
ส่วนกลาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที ่อยู่ห่างไกล   ความแรงของสัญญาณที่ออกมาจาก
ส่วนกลางค ่อนข ้างอ ่อน  หรือ ไม ่ก ็ส ่วนกล างต ้องเพิ ่มความแรงของส ัญ ญ าณ
อินเตอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้มากกว่านี้เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น พัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีรองรับการดึงข้อมูลจากสมาร์ทการ์ด การติดต่อกัน
ภายในประกันสังคมเองติดต่อยาก ไอพีโฟนก็ไม่มีประโยชน์มากนัก เพราะโทรไปก็
โอนไม่ได้ ไม่มีเครื่องรับทุกฝ่าย โทรได้บ้างบางเบอร์ โทรไปก็หาเจ้าหน้าที่รับไม่ได้ 
เพราะไม่มีใครอยากจะรับเรื่องเนื่องจากโทรไปไม่ตรงฝ่ายจะให้ไปตามก็อยู่คนละ
ชั้นคนละอาคาร ไม่ทันกับเรื่องที่ต้องการค าปรึกษาโดยด่วน  โทรศัพท์ก็สายไม่เคย
ว่าง ควรมีเครื่องสแกนเอกสารโดยไม่ต้องให้ผู้ประกันตนถ่ายเอกสารมา เมื่อสแกน
เอกสารแล้วสามารถบันทึกลงระบบได้และเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาดูได้ภายหลัง
โดยไม่ต้องไปรื้อแฟ้มมาดู อีกทั้งยังช่วยประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสาร 
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4.2  ท่านต้องการสิ่งจูงใจในการท างานอย่างไร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 

จ าแนกสิ่งจูงใจในการท างานที่บุคลากรต้องการ ให้ส านักงานประกันสังคมปรับปรุง
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการท างานเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภท
ของบุคลากร ได้แก่ กลุ่มข้าราชการและกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้ดังนี้ 

4.2.1  กลุ่มข้าราชการ 

กลุ่มข้าราชการมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานประกันสังคมปรับปรุงเพื่อให้บุคลากร
เกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการท างานให้กับส านักงานประกันสังคม
มากขึ้น ทั้งในด้านเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน ด้านค่าล่วงเวลา ด้านค่าตอบแทน
พิเศษ ด้านโบนัส ด้านการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนระดับ ด้านความมั่นคง
ก้าวหน้า ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารงาน ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านค่าเช่าบ้านและบ้านพัก ด้านสินเชื ่อ 
ด้านสวัสดิการโดยรวม ด้านองค์กร และด้านฝึกอบรมและดูงาน สรุปได้ดั งนี้ 

ด้านเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน  

ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการปรับขึ ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงขึ ้นตาม
หน้าที ่ความรับผิดชอบและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น การจ่ายค่าตอบแทนที่ขึ ้นกับ
ระยะเวลาการท างานและภาระงานที่ได้รับและความเสียสละทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ 
ป ร ับ อ ัต ราการขึ ้น เง ิน เด ือนแบ บก ้า วห น ้า ไม ่น ้อ ยกว ่า ร ้อ ยล ะ  6  ต ่อป ี ป ร ับ
ค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการกลุ่มที ่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างเพิ่มตาม
นโยบายรัฐบาล ท าให้ข้าราชการกลุ่มนี้ซึ ่งท างานมานานมีอัตราเงินเดือนที่ไม่เป็น
ธรรมเมื่อเทียบกับพนักงานประกันสังคมที่เข้ามาใหม่ ควรปรับเพิ่มฐานเงินเดือนให้
เทียบเท่าข้าราชการครู 

ด้านค่าล่วงเวลา  

จัดสรรงบประมาณค่าล่วงเวลาให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอตามความมากน้อยของ
ปริมาณงานในแต่ละหน่วยบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับค่าล่วงเวลาตามที่ได้ท าจริง 
โดยไม่ถูกจ ากัดโควตาและไม่ใช้การเหมาจ่าย  อัตราค่าล่วงเวลาแตกต่างกันไปตาม
ระดับต าแหน่ง และควรบันทึกผลการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื ่อใช้
ประกอบเป็นผลงานในการเบิกค่าล่วงเวลา 
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ด้านค่าตอบแทนพิเศษ  

ม ีค ่าตอบ แท น ว ิช าช ีพ แก ่น ัก ว ิช าก าร เง ิน แล ะบ ัญ ช ีแ ล ะน ัก ว ิช าก ารสถ ิต ิให้
เช่นเดียวกับนิติกรหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ขอเพิ่มค่า
วิชาชีพกรณีสอบผ่านใบประกาศโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ควรมีรางวัล
พิเศษให้แก่ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานดีเด่นโดยก าหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน 
เช่น ติดตามหนี้ได้ตามเป้าหมาย หรือมีเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตามร้อยละของ
หนี้ที่ติดตามได้ โดยใช้งบ 10% ควรมีค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ในทุกงาน
อย่างเท่าเทียมกัน จ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่บุคลากรในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีใครอยากไป
ท างาน เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีก 2,500 
บาท เป ็น  5 ,000 บาทต่อเดือน พนักงานวิน ิจฉัยต้องการเงินประจ าต าแหน่ง  
หัวหน้างานต้องการเงินประจ าต าแหน่ง  ควรมีเงินเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากร
เช่นเดียวกับหน่วยงานศาล ส านักงาน ปปช. และกรมศุลกากร ให้สมกับภาระงานที่
หนักกว่าของบุคลากรส านักงานประกันสังคมเมื่ อเทียบกับบุคลากรในหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ จ่ายเบี้ยขยันให้แก่บุคลากรที่ไม่ใช้สิทธิวันลา หรือมีวันลาเหลือ  

ด้านโบนัส 

จัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารส านักงานประกันสังคมเพื่อเป็นโบนัสให้แก่บุคลากร
ทุกประเภทเพื่อความเท่าเทียมกันไม่เหลื ่อมล้ า จ่ายโบนัสเช่นเดียวกับธนาคาร 
ข้าราชการมีความรับผิดชอบและความเสี่ยงมากกว่าพนักงานจึงควรได้รับโบนัสไม่
น้อยกว่า 1 เดือน จ่ายตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับพนักงานหรือจ่ายตามระดับ
ต าแหน่ง  

ด้านการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนระดับ 

วิเคราะห์และก าหนดอัตราก าหลังให้เพียงพอกับปริมาณงาน เพิ่มเจ้าหน้าที ่งาน
มาตรา 40 ให ้เท ียบ เท่างานประกันสังคม  ให ้ค าแนะน าเกี ่ยวกับการโยกย้าย
สับเปลี่ยนต าแหน่งด้วยความชัดเจน พิจารณาโยกย้ายและเลื่อนระดับด้วยความ
รวดเร็วเป็นธรรมโปร่งใสตรงไปตรงมาตามความรู้ความสามารถและตามล าดับ
อาวุโส เน้นการสอบแข่งขันอย่างเป็นธรรมแทนการท าผลงาน ใช้การสอบข้อเขียน
แบบปรนัยเพื่อวัดความรู้อย่างโปร่งใส หรือใช้ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา
แทนการท าผลงานเป็น เล่ม ก าหนดระยะเวลาครองต าแหน่งที ่แน่นอน ไม่ต้อง
โยกย้ายบ่อย ไม่ควรโยกย้ายโดยไม่ใช่ความประสงค์ของเจ้าหน้าที่เองและค านึงถึง
ความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ถูกย้าย ควรโยกย้ายข้าราชการบรรจุครั้งแรกเพื่อให้
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ควรโยกย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่เ ดิมเป็นเวลานานให้
ได้ย้ายตามความต้องการ มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพขาด
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แคลนให้สามารถเติบโตได้ในสายงานนั ้นๆ โดยไม่ต้องย้ายไปท างานที ่อื ่นหรือ
เปลี่ยนต าแหน่งอื่น ต้องการย้ายกลับภูมิล าเนา ควรใช้ค าสั่งย้ายเป็นการถาวรแล้ว
ส่งคนใหม่มาแทนค าสั่งให้ไปช่วยราชการเพราะท าให้คนขาด พิจารณาให้คนภายใน
ได้มีโอกาสเลื่อนระดับก่อนบรรจุคนนอกโดยจัดสอบภายในเพื่อเลื ่อนระดับ  หรือ
ปรับต าแหน่งตามวุฒ ิการศึกษาที ่เพิ ่มสูงขึ ้นโดยใช้ผลงานและประสบการณ์มา
ประกอบการพิจารณาโดยไม่ต้องให้ไปสอบแข่งขันภายนอกเช่นเดียวกับกรมการ
จัดหางานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไม่ควรลดจ านวนบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการเพื่อแลกกับต าแหน่งในระดับสูงเพราะท าให้หน่วยบริการขาดคนท างาน 
ขยายกรอบความก้าวหน้าในสายงานนิติกรและสายงานนักวิชาการสถิติให้สามารถ
เลื่อนระดับตามฐานเงินเดือนโดยอัตโนมัติและไม่ต้องแข่งขันกับสายงานอ่ืน  

ด้านความม่ันคงก้าวหน้า  

มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที ่อย่าง เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้
ความสามารถที่แท้จริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างเปิดเผย มีโอกาสเติบโตใน
อาชีพรับราชการอย่างยุติธรรม มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างชัดเจน  

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที ่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ที ่ทันสมัยรุ ่นใหม่อย่างเพียงพอกับ
จ านวนเจ้าหน้าที่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร และผ้า
หมึก รวมทั้งเครื่องโทรศัพท์พร้อมค่าบริการให้ครบทุกกลุ่มงาน มีหน่วยงานคอย
ก ากับดูแลระบบและคอยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที พัฒนาขั ้นตอนการให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที ่ท ันสมัย 
ประมวลผลถูกต้องรวดเร็ว ใช้ง่ายสะดวกสบาย มีเสถียรภาพ ไม่จ ากัดการเข้าใช้
อินเตอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงระบบ Wifi ให้ใช้งานได้ 

ด้านการบริหารงาน 

ผู้บังคับบัญชามีความเป็นผู ้น า ใส่ใจติดตามงาน เป็นกลาง เสมอภาค เป็นธรรม 
ยุติธรรม เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส มีเหตุผล ยืดหยุ่น ไม่ตึงหรือไม่หย่อน
เกิน ไป เดินสายกลาง มีหลักการ มีม โนธรรม  กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ให ้โอกาส
เจ้าหน้าที ่ได้ท างานอย่างอิสระภายใต้ระเบียบที ่ก าหนด รับฟังความคิดเห็น  ให้
ค าปรึกษาได้ มีนโยบายและทิศทางการท างานที่ชัดเจน ค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้ประกันตนเป็นหลัก วางเป้าหมายร่วมกัน  วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของเป้าหมายที่ก าหนดจากทรัพยากรที่มีอยู่  สร้างบรรยากาศในการท างานแบบมี
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ส่วนร่วม  ให ้ความส าค ัญกับบ ุคลากรทุกคน  ด ูแล เอาใจใส่ เป ็นศูนย์รวมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้ตรงกับกรอบต าแหน่ง  

ด้านอาคารสถานที่  

สถานที่ท างานตกแต่งด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ กว้างขวางสะอาดเป็นระเบียบมี
สิ ่งอ านวยความสะดวกพร้อม เจ ้าหน้าที ่แต่งกายด้วยยูน ิฟอร์ม ด ูน ่า เชื ่อถือ มี
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 

ด้านการรักษาพยาบาล 

เพิ่มสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการส านักงานประกันสังคมสามารถเข้า
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนและเบิกได้ตามที่จ่ายจริง เนื่องจากข้าราชการ
ถูกลิดรอนสิทธิจากกรมบัญชีกลางโดยไม่มีทางต่อสู้  

ด้านค่าเช่าบ้านและบ้านพัก 

ให้ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือมีบ้านพักให้ โดยไม่ต้องค านึง
ว่าบรรจุครั้งแรกที่ใด 

ด้านสินเชื่อ 

มีสิทธิกู้เงินดอกเบี้ยต่ าเพ่ือซื้อที่ดิน ที่อยู่อาศัย รถยนต์  

ด้านสวัสดิการโดยรวม  

จ ัดสว ัสด ิก ารทั ้งที ่เป ็น ต ัว เง ิน และไม ่ใช ่ต ัว เง ิน ให ้แก ่บ ุคล ากรของส าน ัก งาน
ประกันสังคมเป็นพิเศษนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอยู่ ให้มากกว่าหน่วยราชการอื่น 
เพื ่อให้สมกับภาระงานที ่มากกว่าหน่วยราชการทั ่วไปหรือเทียบเท่าเอกชน ชุด
ฟอร์มที่ออกแบบสวยสง่าทันสมัยเหมือนเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ปีละครั้ง สิทธิ
ส่วนลดในการซื้อสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ  

ด้านองค์กร  

วัฒนธรรมองค์กรที ่ดีงาม มีน้ าใจซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื ่อแผ่ ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
เอื ้ออาทรต่อกัน ลดความเหลื ่อมล้ าของต าแหน่ง ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน แบ่งปัน
ความรู้ในการท างาน สอนงานแบบพี่สอนน้อง ไม่ว่าร้ายนินทากัน มีความสุขสนุก
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กับการท างาน ได้รับการยอมรับจากประชาชนว่าเป็นองค์กรต้นแบบของภาครัฐ ให้
ความส าคัญกับทุกคนทุกงานไม่เน้นแต่งานตามตัวชี้วัดเท่านั้น ให้บริการด้วยความ
ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมคนดี พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ๆ สร้างมิตรภาพ
ระหว่างหน่วยบริการ  

ด้านฝึกอบรมและดูงาน 

ให้รางวัลและยกย่องชมเชยผู ้ปฏิบัติงานดีเด่น เปิดอบรมให้หัวหน้างานใหม่ จัด
กิจกรรมร่วมระหว่างหน่วยบริการต่าง ๆ พัฒนาบุคล ากรอย่างต่อเนื่องให้มีความ
กระตือรือร้นและส านึกรักการให้บริการ ให้ความส าคัญกับผู้ประกันตน เปิดโอกาส
ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้รับการอบรมความรู้งานทุกงานของส านักงานเพ่ือให้สามารถ
ตอบข้อซักถามหรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อได้ทุกเรื่อง จัดการศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงเป็นธรรม เปิดเวทีให้มีโอกาสพบปะเรียนรู้กา ร
ท างานจากบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ ของส านักงาน  

4.2.2  กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ 

กลุ ่มที ่ไม่ใช่ข้าราชการมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานประกันสังคมปรับปรุงเพื ่อให้
บ ุคลากรเกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการท างานให้กับส าน ักงาน
ประกันสังคมมากขึ้น ทั้งในด้านเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน ด้านค่าล่วงเวลา ด้าน
ค่าตอบแทนพิเศษ ด้านโบนัส ด้านการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนระดับ ด้าน
ความมั ่น คงก ้าวหน ้า  ด ้านวัสด ุอ ุปกรณ ์และ เทคโน โลย ีส ารสน เทศ ด ้านการ
บริหารงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านค่าเช่าบ้านและบ้ านพัก 
ด้านสินเชื่อ ด้านสวัสดิการโดยรวม ด้านองค์กร และด้านฝึกอบรมและดูงาน สรุป
ได้ดังนี้ 

ด้านเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน  

ขยายฐานเงินเดือน ปรับฐานเงินเดือนให้แก่บุคลากรทุกประเภททุกระดับให้เสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน ปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิที่จบการศึกษา เพิ่มค่าจ้างตามค่าครอง
ชีพอายุงานประสบการณ์ปริมาณงานและความซับซ้อนของงาน  ไม่ควรใช้ฐาน
เงินเดือนที่ต่ ากว่าเงินเดือนจริงในการค านวณเพื่อปรับขึ ้นเงินเดือนเพราะท าให้
เสียเปรียบ ควรปรับอัตราการขึ ้นเงินเดือนของฐานกลางขึ ้นทุกครั ้ งที ่มีการปรับ
เงิน เดือน เพิ ่มค่าตอบแทนตามปริมาณงานเนื ่องจากปริมาณงานของบุคลากร
ส านักงานประกันสังคมมากกว่าบุคลากรหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  
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ด้านค่าล่วงเวลา  

เพิ่มจ านวนวันท าล่วงเวลาทั้งในวันท าการปกติและวันหยุด เพิ่มค่าล่วงเวลาเป็น
ชั่วโมงละ 100 - 110 บาท ขอโอทีเดือนละ 2,000 บาท เพิ่มโอทีให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นซับซ้อนขึ้น ให้สิทธิเบิกโอทีได้ตามที่ท าจริงไม่ถูกจ ากัดจ านวน
วัน  

ด้านค่าตอบแทนพิเศษ  

ค่าต าแหน่งตามอายุงานและผลการปฏิบัติงาน มีเบี้ยขยันกรณีไม่สายไม่ขาดไม่ลา
หรือมีวันลาพักร้อนเหลือ สามารถสะสมวันลาพักร้อนได้เพิ่ม ค่าครองชีพควรจ่าย
พร้อมเงินเดือนในแต่ละเดือนโดยไม่ต้องให้รอตกเบิกนานถึง 4 เดือน เพิ่มค่าครอง
ชีพให้บุคลากรทุกระดับ เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษหรือให้รางวัลแก่ผู้ที ่ตั ้งใจท างานมี
ประสิทธิภาพในการท างาน  ให้รางวัลพิเศษแก่หน่วยงานที ่ม ีผลงานดีเด่น  ให้
ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ที่ท างานงานได้เกินเป้าหมาย  เพิ่มค่าครองชีพตามค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น มีเบี้ยเลี้ยงให้ เงินเพิ่มกรณีมีวุฒิหรือมีความสามารถเพิ่มจากการท างานมี
ความเชี่ยวชาญหรือผ่านการอบรม เพิ่มค่าเสี ่ยงภัย ค่าครองชีพพิเศษส าหรับผู ้ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ค่าครองชีพสูง พื้นที่เกาะ เงินเพิ่มตามอายุงาน ค่า
ครองชีพให้ผู ้ที ่มีเงินเดือนสูงเต็มเพดาน ค่าต าแหน่งเจ้าหน้าที ่การเงินและบัญชี 
ค่าตอบแทนพิเศษหรือค่าประสบการณ์แก่บุคลากรตามอายุงาน 

ด้านโบนัส  

เพิ่มโบนัสเป็น 3 เท่า หรือเพิ่มจ านวนครั้งในการจ่ายโบนัส เป็นปีละ 2 ครั้ง เพิ่ม
โบนัส เป็นขั ้นบันไดตามอายุงานและปริมาณงาน จ่ายโบนัสให้แก่บ ุคลากรทุก
ประเภท  

ด้านการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนระดับ  

เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน บรรจุบุคลากรใหม่ด้วยความโปร่งใส ปรับ
เลื่อนต าแหน่งโดยพิจารณาจากบุคลากรภายในส านักงานประกันสังคมจังหวัดหรือ
พื ้นที ่นั ้นๆ  ที ่ท างานมานานมีความรู ้ม ีป ระสบการณ ์ก่อนพิจารณาบ ุคคลจาก
ส าน ัก งานประก ันส ังคมจ ังห ว ัดห ร ือ พื ้นที ่อื ่นห ร ือบ ุคคล ภ ายนอกส าน ัก งาน
ประกันสังคม ปรับต าแหน่งและค่าจ้างตามวุฒิจริง ปรับระดับเลื ่อนไหลตามอายุ
งานโดยไม่ต้องสอบและไม่ต้องย้าย  ขอปรับจากพนักงานชั ่วคราวเป็นพนักงาน
ประจ า ขอปรับจากพนักงานเป็นลูกจ้างประจ า ขอปรับจากพนักงานประกันสังคม
เป ็น น ัก ว ิช าก ารป ระก ัน ส ังคม  ขอป รับ จ ากพน ัก งาน ราชการ เป ็น พน ัก งาน
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ประกันส ังคม  ขอปรับจากลูกจ้างโครงการ 3 จังหวัดภาคใต้เป ็นนักว ิชาการ
ประกันสังคม ปรับพนักงานประกันสังคมจากการท าสัญญาจ้างรายปีเป็นพนักงาน
ประจ า  บรรจุพนักงานที ่ปฏิบัติงาน 10-15  ปีขึ ้นไปเป็นข้าราชการหรือให้สิทธิ
พนักงานสอบปรับเป็นข้าราชการ เปิดโอกาสให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ในการปร ับ เปลี ่ย นต าแหน ่ง  ก าหนดหล ัก เกณ ฑ ์การ เป ิดสอบ เพื ่อบ รรจ ุเป ็น
ข้าราชการเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานโดยไม่ต้องไปยืมบัญชีของหน่วยงานอื่นมา
ใช้เช่นเดียวกับกรมสรรพากรและธนาคารออมสินที่บรรจุลูกจ้างของหน่วยงานก่อน  
ได ้โยกย้ายตามค าขอ เพื ่อกล ับภ ูม ิล า เนาอย่าง เสมอภาค  ก าหนดให้พนัก งาน
ประกันสังคมที่สอบขึ้นบัญชี ภาค ค.  ไว้กับหน่วยงานอื่นได้รับการพิจารณาบรรจุ
เป็นข้าราชการของส านักงานประกันสังคม  สับเปลี่ยนบุคลากรที่ถูกย้ายให้ไปอยู่
สาขาให้กล ับมาประจ าที ่เด ิม  เป ิด โอกาสให้ผู ้ที ่ม ีความสามารถจริง ได ้ก ้าวขึ ้น
ต าแหน่งที่สูงขึ้นโดยไม่จ ากัดต าแหน่ง วุฒิ หรือสาขา  เผยแพร่ข้อมูลต าแหน่งงาน
ว่างของส านักงานประกันสังคมจังหวัดหรือพื้นที่ต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน  

ด้านความม่ันคงก้าวหน้า  

มีความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพ มีโอกาสได้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับส ูง  ม ีอ านาจหน้าที ่ท ัด เท ียมกัน ในสังคม ไม ่ม ีความ เหลื ่อมล้ า  ม ีโอกาส
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งจากพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจ า  

ด้านเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

ให้ส านักงานประกันสังคมออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของพนักงาน
ให้เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอ่ืน เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานประกันสังคม 

ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ในการท างานให้เพียงพอ และเปลี ่ยนเครื ่องรุ ่น ใหม่เป็น
ระยะๆ จัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาโดยตรง  
เพื่อให้ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาสามารถบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้เองโดยไม่ต้องไปขอเบิกจากส านักงานประกันสังคมจังหวัด 
เพื่อความคล่องตัวความรวดเร็วและความเพียงพอของงบประมาณในการจัดซื ้อ 
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยรวดเร็วถูกต้องและมีเสถียรภาพ
สามารถอ านวยความสะดวกในการท างาน ให้แก่เจ ้าหน้าที ่ได ้เป ็นอย่างด ี ใช้
เทคโนโลยีช ่วยลดขั ้นตอนในการท างาน  มีระบบป้องกัน ไวรัส เพื ่อไม่ให ้ข้อมูล
เสียหาย พัฒนาระบบไอพีโฟนให้ใช้งานได้จริงทุกเครื่องและเพิ่มจ านวนเครื่องไอ
พีโฟนให้ครบทุกส่วนงาน  



33 

ด้านการบริหารงาน  

ผู้บังคับบัญชามีคุณธรรมยุติธรรมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นกลางจริงใจไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องไม่ล าเอียงไม่เสแสร้ง  มีค ายกย่องชมเชยเพื่อเป็น
ขว ัญและก าล ัง ใจ  เป ิด ใจรับฟ ังความค ิด เห ็นจากทุกระดับ  ร ่วม เผช ิญป ัญหา
รับผ ิดชอบไม ่หน ีเอาตัวรอด  ได ้ร ับความช่วย เหลือก าล ัง ใจ และเอาใจ ใส ่จาก
ผู้บังคับบัญชา จัดกลุ่มงานและมอบหมายงานให้เหมาะสม ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีแนวคิด
พัฒนาระบบงานแล้วส านักงานสามารถน าไปใช้ได้ผลจริง ลดความเหลื่อมล้ าของ
บุคลากร ยอมรับในความสามารถของพนักงานเท่าเทียมกับข้าราชการ  พิจารณา
ความดีความชอบตามผลงานอย่างเป็นธรรมโปร่งใสเปิดเผยและทั่วถึงโดยใช้การ
โหวดเสียง แบ่งงานหน้าที่และหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นระยะๆ อย่าง
เหมาะสมกับต าแหน่งความรู้ความสามารถระดับและเงินเดือนของบุคลากร  สร้าง
บรรยากาศในการท างานที ่ด ี มีเพื ่อนร่วมงานที ่ด ีที ่มีความใส่ใจจริงใจและตั ้งใจ
ท างานเอื้อเฟื้อเผื ่อแผ่เมตตากันไม่ใส่ร้ายกัน  มีผู ้บังคับบัญชาที่ดี จัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ให้แก่บุคลากร 

ด้านอาคารสถานที่  

มีสถานที่ท างานที่มีภาพลักษณ์ที ่ดี  โต๊ะเก้าอี้สวยงามทันสมัย บรรยากาศดี เป็น
สัดส่วน ไม่แออัด สภาพแวดล้อมดี ห้องน้ าสะอาด ไม่มีหนู วัสดุอุปกรณ์พร้อม มีที่
จอดรถเพียงพอ มียาและห้องพยาบาลบริการเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วย  

ด้านการรักษาพยาบาล  

มีสิทธิตรวจสุขภาพประจ าปี สวัสดิการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวซึ่งได้แก่
บิดามารดาคู่สมรสและบุตรจากเงินสวัสดิการของส านักงานประกันสังคมไม่ใช่จาก
เงินกองทุนประกันสังคม เป็นสิทธิที่นอกเหนือสิทธิที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม 
โดยมีเงื่อนไขให้สวัสดิการนี้เฉพาะพนักงานที่ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่
ก าหนด หรือจ ากัดวงเงินค่ารักษาพยาบาล 

ด้านค่าเช่าบ้านและบ้านพัก  

ให้สิทธิพนักงานและลูกจ้างประจ าที่ไม่ได้ท างานที่ภูมิล าเนาตนเองหรือถูกย้ายจาก
จังหวัดไปอยู่สาขาโดยไม่ได้ขอย้ายเบิกค่าเช่าบ้านได้ ให้สิทธิพนักงานที่มีอายุงาน
มากกว่าที่ก าหนดเบิกค่าเช่าบ้านได้ มีบ้านพักให้  
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ด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการเพื่อวัยเกษียณ 

บ าเหน็จบ านาญชราภาพหลังเกษียณที่องค์กรให้เพิ่มเติม สวัสดิการค่าทดแทนหลัง
ลาออกหรือเกษียณตามอายุการท างาน มีเบี้ยอยู่นานตามอายุงาน คนที่เกษียณแล้ว
ควรมีสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที ่ได้รับอยู ่  ควรมีกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ
ส าหรับพนักงานประกันสังคม มีกองทุนส าหรับพนักงานในยามเกษียณ ในระหว่าง
ที ่ท างานอยู ่ต้องการให้มีการเก็บเงินเข้ากองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ ไม่ใช่เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเพียงอย่างเดียว โดยหักเป็นร้อยละของเงินเดือน
ตามความสมัครใจแล้วให้องค์กรช่วยสมทบให้ด้วย เวลาออกจากงานไปก็จ่ายคืนให้
พร้อมดอกผล  

ด้านสินเชื่อ  

ให้สิทธิบุคลากรภายในหน่วยงานกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อเช่าซื้อรถด้วยวงเงินกู้
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยต่ าเป็นพิเศษกว่าผู้ประกันตนที่เป็นคนนอกหรือเทียบเท่าสิทธิ
ข้าราชการหรือปลอดดอกเบี้ย จัดตั้งกองทุนหรือสหกรณ์ส านักงานประกันสังคม ให้
พนักงานมีสิทธิกู้ เงินสมทบของตนเองได้คล้ายๆ ทหารที่สามารถกู้เงินบ านาญชรา
ภาพของตนเองไปใช้ได้ วงเงินกู้ฉุกเฉินควรเพ่ิมขึ้น  

ด้านค่าเล่าเรียนบุตร 

ให้ทุนการศึกษาบุตรหรือมีสวัสดิการให้พนักงานเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้เหมือน
ข้าราชการ 

ด้านสวัสดิการโดยรวม  

เพิ่มสวัสดิการอื่น ๆ นอกเหนือสิทธิประกันสังคม มีชุดฟอร์มที่สีสันสดใสรูปแบบ
สวยสง่างามทันสมัย ก าหนดเครื่องแบบเฉพาะส าหรับพนักงานเพื่อใช้ในงานพิธี
เช ่น เดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย  รถรับส่ง  ค่ารถค่าอาหาร  สวัสดิการกรณี
เสียชีวิต สวัสดิการที่เอื้อไปถึงครอบครัวเทียบเท่าข้าราชการหรือได้สักครึ่งหนึ่งของ
ข้าราชการ โดยทุกกรณีเป็น เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานไม่ใช่เงินจากกองทุน
ประกันสังคม  จัดงานสังสรรค์ป ีใหม่หรือมีของขวัญปีใหม่ให้  จ ัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์บ่อย ๆ สะสมวันลาพักผ่อนได้เพ่ิมขึ้นเหมือนข้าราชการ สวัสดิการเทียบเท่า
รัฐวิสาหกิจเทียบเท่ากทม. สวัสดิการกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ได้รับความ
คุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน สวัสดิการส าหรับบุคลากรที ่ท างานมานานให้
แตกต่างจากบุคลากรเข ้า ใหม่ ช ่วย เหลือผู ้ที ่ม ีภ าระหนี ้ส ิน  ปรับปรุงระเบ ียบ
พนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2540 ก าหนดวิธีการและรูปแบบในการให้สวัสดิการ
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อย่างเหมาะสม ให้สิทธิพนักงานเดินทางไปราชการด้วยเครื่องบินต้นทุนต่ าได้ มี
รางวัลหรือค าชมให้ 

ด้านองค์กร  

ควรมีโอเปอเรเตอร์อัตโนมัติแจ้งขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ จูงใจให้บุคลากรรักองค์กร พัฒนาการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ประกันตน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยรวมขององค์กร  

ด้านฝึกอบรมและดูงาน 

ให้รางวัลกับผู ้ที ่มีแนวคิดพัฒนาระบบงานแล้วน าไปใช้ได้จริง  ให้สิทธิพนักงานที่
ท างานมานานได้ไปดูงานต่างประเทศก่อนเกษียณ ให้สิทธิไปดูงานต่างประเทศทุก
คนทั ่วประเทศ ส่งเสริมการศึกษาต่อเพื ่อเลื ่อนระดับโดยไม่ต้องสอบ ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ในเนื้อหาวิชาที่ใช้ปฏิบัติงาน จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะ จัดท าคู่มือ แนว
ปฏิบัติในการท างานให้เจ้าหน้าที ่  ให้สิทธิพนักงานได้เข้ารับการอบรมด้านต่างๆ 
เช่นเดียวกับข้าราชการ จัดการอบรมเจ้าหน้าที ่เป็นระยะๆ ปลูกฝังจิตส านึกรัก
องค์กรและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมีน้ าใจช่วยเหลือกันสามัคคีกันซื่อสัตย์และ
มีธรรมาภิบาล จัดทดสอบความรู้ความสามารถการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้
การทดสอบผ่านอินเตอร์เน็ตเนื ่องจากเจ้าหน้าที ่บางคนไม่ได้ท าการทดสอบด้วย
ตนเอง บางคนลอกค าตอบเพื่อนจึงไม่ได้ผลที่แท้จริง ให้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปเข้ารับการอบรมตามที่จ่ายจริง มีใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู ้ผ่านการ
อบรม  

4.3  ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

จ าแนกความคิด เห ็น อื ่นๆ ที ่ได ้ร ับจากบ ุคลากรเป็น  2  กลุ ่มตามประเภทของ
บุคลากร ได้แก่ กลุ่มข้าราชการและกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้ดังนี้  

4.3.1  กลุ่มข้าราชการ 

ความคิดเห็นอื่นๆ ของข้าราชการด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านการบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้ายและเลื ่อนระดับ  ด้านการบ ริหารและการฝึกอบรม ด้านวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ และด้านอ่ืนๆ สรุปได้ดังนี้  
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ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ 

ข้าราชการส านักงานประกันสังคมมีความคิดเห็นให้ส านักงานประกันสังคมรักษา
บุคลากรให้อยู่กับองค์กรโดยเพิ่มสวัสดิการและสิ่งจูงใจให้เพื่อลดการโอนย้ายไป
หน ่วยงาน อื ่น  เช ่น  ส ว ัสด ิการด ้านการร ักษาพยาบาลที ่น อก เหน ือจากส ิท ธิ
ข้าราชการทั่วไป 

ด้านการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนระดับ 

กองการเจ้าหน้าที ่ควรสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าด้านงานการเจ้าหน้าที ่ได้ 
เผยแพร่ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที ่ผ่านทางอินทราเน็ตอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะ
ข้อมูลต าแหน่งว่างในจังหวัดต่างๆ ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโยกย้ายที่แน่ชัด
และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ด้านการบริหารและการฝึกอบรม 

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านต่างๆ ของส านักงาน  

ด้านวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ 

ควรปรับเปลี ่ยนระบบสายแลนที ่ต้องมีรางเดินสายแลนไปทั่วพื ้นห้อง เป็นระบบ
กระจายสัญญาณอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตแบบ wifi ภายในอาคาร โดยยังคงมี
ปลั๊กสายแลนไว้ที่มุมห้องไว้ส ารองกรณีระบบกระจายสัญญาณขัดข้อง เพื่อช่วยให้
พื้นห้องดูสะอาดตาและประหยัดค่าใช้จ่าย และควรปรับปรุงระบบการพิมพ์สลิป
เงินเดือนให้สามารถพิมพ์เดือนย้อนหลังได้ ควรจัดสรรแท็บเล็ตให้ข้าราชการให้
ครบทุกคนและควรเป็นรุ่นเดียวกัน 

ด้านอ่ืน ๆ 

พบปัญหาการประสานงานขอค าปรึกษาระหว่างเจ้าหน้าที ่ในหน่วยบริการทั ่ว
ประเทศกับส านักงานใหญ่ที่ไม่สะดวกและเจ้าหน้าที่ส านักงานใหญ่บางคนพูดจาไม่
เพราะ งานมาตรา 40 ควรแยกหน่วยงานรับผิดชอบต่างหาก  
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4.3.1  กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ 

ความคิดเห็นอื่นๆ ของกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านการ
บรรจุแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนระดับ ด้านการบริหารและการฝึกอบรม ด้านวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ และด้านอ่ืนๆ สรุปได้ดังนี้  

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ 

สลิปเงินเดือนควรเพิ่มรายละเอียดว่าเป็นค่าอะไรบ้าง เช่น เงินตกเบิก หรือค่าครอง
ชีพ ตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหน จ านวนเท่าใด ควรให้ผู้ชายไว้ผมยาวได้ ขอเปลี่ยน
จากแท็บเล็ตเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสแทน 

ด้านการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนระดับ 

ควรปรับต าแหน่งให้ตามวุฒิการศึกษาที ่เพิ ่มขึ ้น เช่น เดียวกับที ่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติท า 

ด้านการบริหารและการฝึกอบรม 

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ควรมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงการให้บริการ  เพราะ
ท าให้องค์กรเสียชื่อเสียง 

ด้านวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ 

ควรพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคมให้มีรายละเอียดครอบคลุม และ
น่าสนใจมากกว่านี้ พัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการต่าง ๆ 
และส านักงานใหญ่ให้สะดวกมากกว่านี้ 

ด้านอ่ืน ๆ 

ออกนอกระบบเป็นองค์กรมหาชนหรือเป็นรัฐวิสาหกิจ มีหน่วยบริการทุกอ าเภอ 
ควรตั้งกรอบอัตราก าลังงานมาตรา 40 ขึ้นรับผิดชอบงานมาตรา 40 โดยเฉพาะใน
ทุกหน่วยบริการ จัดตั ้งสหภาพพนักงานประกันสังคม ต้องการให้สอบถามเช่นนี้
บ่อยๆ และควรน าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปฏิบัติให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
รูปธรรม 
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บทสรุป 

กองวิจัยและพัฒนาท าการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานประกันสังคม
เป็นประจ าทุกปีเพื่อน าผลการส ารวจมาใช้ประกอบการก าหนดนโยบายด้านการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกันสังคม ในปี 2556 กอง
วิจัยและพัฒนาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานประกันสังคม
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากบุคลากร
ของส านักงานประกันสังคม ทั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนาได้รับความร่วมมือจากส านัก
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่แบบสอบถามผ่านทาง webmail.go.th เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2556  

การส ารวจครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจบุคลากรทั้งหมดของส านักงาน
ประกันสังคมทั ่วประเทศที่มีต่อระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมี
ประเด็นในการส ารวจรวม 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการสนับสนุนสร้าง
แรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ด้านการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
(กองการเจ้าหน้าที่) และด้านเพ่ือนร่วมงานผู้บังคับบัญชาและอื่น ๆ 

ผนวกกับการส ารวจข้าราชการของส านักงานประกันสังคมทุกคนเกี ่ยวกับระดับ
ความคิดเห็นและระดับความส าคัญของค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ซึ่ง เป็นข้อ
ค า ถ าม จ าก ก า รส า ร ว จ ก าร พ ัฒ น า อ งค ์ก า ร  (Organization Development 
Survey) ของส าน ัก งานคณ ะกรรมการพ ัฒ น าระบ บราชการ  (ก .พ .ร . )  โด ย
ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นใน 3 ประเด็น คือ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร  2) 
ด้านสารสนเทศ และ 3) ด้านวัฒนธรรมองค์การ 

มีผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งสิ ้น  1,829 ราย คิด เป็นร้อยละ 26.83 ของบุคลากร
ส านักงานประกันสังคมทั้งหมด กองวิจัยและพัฒนาได้ท าการประมวลผลข้อมูลจาก
แบบสอบถามด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยส่วนต่าง  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานประกันสังคม ปี 2556 ต่อ
ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.11  จากคะแนน
เต็ม 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.2 เทียบเท่ากับความพึงพอใจระดับปานกลาง โดย
บุคลากรส านักงานประกันสังคมพึงพอใจด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรและ
ด้านเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาและอื่น ๆ มากที่สุด รองลงมาคือด้านการพัฒนา
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บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งนี้บุคลากรของส านักงานประกันสังคมพึงพอใจด้านการ
ให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) น้อยที่สุด  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรส าน ักงานประกันสังคมปี 2556 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมลดลง 0.15 คะแนน  
และเมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที ่ผ ่านมาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรของ
ส านักงานประกันสังคมมีความพึงพอใจลดลงทั้ง 7 ด้าน  โดยมีความพึงพอใจด้าน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรลดลงมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ  

ผลการส ารวจความพึงพอใจรายด้าน มีดังนี้  

ด้านที่ 1 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจต่อการได้รับการสอนงาน
จากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชามากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจต่อการได้รับการ
ถ่ายทอดความรู ้จ ากบ ุคลากรในหน่วยงานที ่ได ้ร ับการฝ ึกอบรม  ทั ้งนี ้ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามพึงพอใจน้อยที่สุดต่อการได้รับการสอบถามความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากร (Training need) พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรมตามความต้องการ
นั้น  

ด้านที ่ 2  ผลการส ารวจพบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามพ ึงพอใจ ด ้านระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจต่อ
การได้รับทราบผลการประเมินโดยการประกาศและเปิดเผยอย่างเป็นทางการมาก
ที ่ส ุด  รองลงมาคือพ ึงพอใจต่อการ ได ้ร ับการพ ิจารณ าความดีความชอบตาม
หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการ ได้รับ
บ าเหน็จรางวัลรวมถึงการขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 

ด้านที่ 3 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านการสนับสนุนสร้าง
แรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจต่อการ
ได้รับความมั่นคงและมีอนาคตก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่โดยไม่จ าเป็นต้องหางาน
ท าใหม่มากที ่ส ุด  รองลงมาคือพึงพอใจต่อการ ได้รับ โอกาสให้ใช้ความคิดริเริ ่ม
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี ้ผู ้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการ
ได้รับโอกาสให้มีการโอนย้ายหรือหมุนเวียนงานอย่างเหมาะสมน้อยที่สุด  

ด้านที่ 4  ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านความปลอดภัย
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจต่อความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อยของหน่วยงานมากที ่สุด รองลงมาคือพึงพอใจต่อสถานที่
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ท างานที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกห้องท างานโล่งโปร่งสบาย ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
พึงพอใจต่อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอน้อยที่สุด 

ด้านที่ 5 ผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านกระบวนการสื่อสาร
ภายในองค์กรเฉลี ่ย ในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจต่อการ ได้ร ับทราบข้อมูล
ข่าวสารทางระบบอินทราเน็ตของส านักงานประกันสังคมมากที่สุด รองลงมาคือพึง
พอใจต่อการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประกาศต่างๆ ของส านักงานอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี ้ ผู ้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่าง
ส านัก กอง ศูนย์ กลุ่ม สปส.พ้ืนที่ และสปส.จังหวัดน้อยที่สุด 

ด้านที่ 6 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านการให้บริการของ
กองการเจ้าหน้าที ่เฉลี ่ยในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจต่อการได้ รับแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายพัฒนาประ เมินเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ อยู่เสมอ
มากที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ
บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการได้รับทราบ
ข้อมูลต าแหน่งว่างและการเปิดโอกาสให้มีการรับสมัครคัดเลือกจากบุคคลภายใน
อย่างชัดเจนน้อยที่สุด 

ด้านที ่ 7  ผลการส ารวจพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านเพื ่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชาและอื่น ๆ เฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจ
ต่อความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้มากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจต่อ
ความร่วมมือในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อ
การได้รับบริการสวัสดิการจากหน่วยงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมน้อยที่สุด 

ผลการส ารวจข้าราชการของส านักงานประกันสังคมเรื ่องการพัฒนาองค์กร 
พบว่าปัจจุบันส านักงานประกันสังคมมีจุดเด่นคือบุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจและ
ยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย แต่จุดด้อยของ
ส านักงานประกันสังคมขณะนี้คือ เรื ่องแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากรไว้เพื่อท าให้อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง เป็นเรื่องที่ด้อย
ที่สุด รองลงมาคือเรื่องความเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากร
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความรู้ความสามารถและผลงาน 

ข้อเสนอแนะ 

กลุ ่มข้าราชการต้องการให้ส านักงานประกันสังคมปรับปรุงเรื ่องการจ่าย โบนัส
ข้าราชการให้เทียบเท่ากลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการ บรรจุ
แต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนระดับที่ต้องการให้ส านักงานประกันสังคมด าเนินการด้วย
ความ โปร่งใสและเป ็นธรรม เรื ่องค่าตอบแทนพิเศษที ่ต ้องการให้ส าน ักงาน
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ข้าราชการ

ไม่ใช่ข้าราชการ

รายการ 

ประกันสังคมจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มให้เหมาะสมกับภาระงานประสบการณ์และ
ความเสี่ยงของบุคลากร เรื่องการบริหารงานที่ต้องการให้ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างานและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของเป้าหมายจากทรัพยากรที ่ม ีอยู ่ และเสนอแนะให้ส าน ักงานประกันสังคม
ปรับปรุงเรื่องวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานประกันสังคมให้
รวดเร็วทันสมัยเพียงพอและสนับสนุนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ได้อย่างแท้จริง 

แผนภูมิแสดงจ านวนความถี ่ของข้อ เสนอแนะที ่ได ้ร ับจ าแนกตามกลุ ่มของ
บุคลากร 

ส่วนกลุ่มที ่ไม่ใช่ข้าราชการต้องการให้ส านักงานประกันสังคมจ่าย โบนัสเพิ่มมาก
ที่สุด รองลงมาคือต้องการให้ส านักงานประกันสังคมปรับปรุงเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้ายและเลื ่อนระดับด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ต้องการให้ส านักงาน
ประกันสังคมจ่าย เงิน เด ือนค่าจ้างค่าตอบแทน ที ่เหมาะสมกับภาระงานและ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ต้องการได้รับสวัสดิการโดยรวมที่เทียบเท่าข้าราชการ 
และต้องการให้ส านักงานประกันสังคมปรับปรุงเรื่องการบริหารงานโดยต้องการ
ความเท่าเทียมกันของบุคลากรและต้องการให้พิจารณาความดีความชอบตาม
ผลงานอย่างเป็นธรรมโปร่งใสเปิดเผยและทั่วถึง 
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ข้อมูลสถิติ 
ตอนที่ 1:   ข้อมูลทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 290 15.9 

หญิง 1,535 83.9 

ไม่ระบุ 4 0.2 

รวม 1,829 100.0 

 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ  586 32.0 

 ท่ัวไป  134 7.3 

 วิชาการ  444 24.3 

 อ านวยการ  6 0.3 

พนักงานประกันสังคม  1,122 61.3 

พนักงานราชการ  60 3.3 

ลูกจ้างประจ า  58 3.2 

ไม่ระบ ุ  3 0.2 

รวม  1,829 100.0 

 

ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานท่ีสังกัด จ านวน ร้อยละ 

ตามท่ีสังกัด 1,808 98.9 

ต่างสังกัด 8 0.4 

ไม่ระบุ 13 0.7 

รวม 1,829 100.0 

 

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานท่ีสปส. จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10 ปี 813 44.5 

11 – 20 ปี 739 40.4 

21 – 30 ปี 208 11.4 

31 ปีข้ึนไป 38 2.1 

ไม่ระบุ 31 1.7 

รวม 1,829 100.0 
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ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานที่หน่วยงานปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10 ปี 1,147 62.7 

11 – 20 ปี 581 31.8 

21 – 30 ปี 84 4.6 

31 ปีข้ึนไป 2 0.1 

ไม่ระบุ 15 0.8 

รวม 1,829 100.0 

 

รายการ 
ความพึงพอใจปี 55 ความพึงพอใจปี 56 

เพิ่ม/ลด 
ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 3.24 ปานกลาง 3.22 ปานกลาง - 0.02 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.23 ปานกลาง 2.99 ปานกลาง - 0.24 

การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ 3.30 ปานกลาง 3.12 ปานกลาง - 0.18 

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 3.25 ปานกลาง 3.04 ปานกลาง - 0.21 

กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร 3.35 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง - 0.07 

การให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล )กองการเจ้าหน้าที่(  3.04 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง - 0.21 

เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และอื่นๆ 3.44 มาก 3.28 ปานกลาง - 0.16 

รวม 3.26 ปานกลาง 3.11 ปานกลาง - 0.15 

 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 3.22 ปานกลาง 

1. ท่านได้รับการสอบถามความต้องการในการพัฒนาบุคลากร (Training need)  พร้อม
ทั้งได้รับการฝึกอบรมตามความต้องการนั้น 

3.07 ปานกลาง 

2. ท่านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
และทักษะในการท างานทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

3.19 ปานกลาง 

3. ท่านได้รับการสอนงานจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา 3.38 ปานกลาง 

4. ท่านได้รับถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรม 3.24 ปานกลาง 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 2.99 ปานกลาง 

5. ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและเชื่อถือได้ 2.99 ปานกลาง 

6. ท่านได้รับทราบขั้นตอนเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประกาศ
อย่างทั่วถึงและโปร่งใส 

2.98 ปานกลาง 

7. ท่านได้รับทราบผลการประเมินโดยการประกาศและเปิดเผยอย่างเป็นทางการ 3.05 ปานกลาง 

8. ท่านได้รับบ าเหน็จรางวัลรวมถึงการข้ึนเงินเดือนเป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน 2.94 ปานกลาง 
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รายการ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ 3.12 ปานกลาง 

9. ท่านได้รับโอกาสให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 3.23 ปานกลาง 

10. ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 3.11 ปานกลาง 

11. ท่านได้รับโอกาสให้มีการโอนย้ายหมุนเวียนงานอย่างเหมาะสม 2.86 ปานกลาง 

12. ท่านได้รับความม่ันคงและมีอนาคตก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่โดยไม่จ าเป็นต้องหางาน
ท าใหม่ 

3.27 ปานกลาง 

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 3.04 ปานกลาง 

13. หน่วยงานของท่านมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.20 ปานกลาง 

14. หน่วยงานของท่านมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห้องท างานโล่ง โปร่งสบาย 3.14 ปานกลาง 

15. หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการ
ท างานได้เป็นอย่างดี 

2.94 ปานกลาง 

16. หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอ 2.87 ปานกลาง 

กระบวนการส่ือสารภายในองค์กร 3.28 ปานกลาง 

17. ท่านสามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในหน่วยงานอย่างคล่องตัว 3.21 ปานกลาง 

18. ท่านสามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างส านัก กอง ศูนย์ กลุ่ม สปส.พื้นที่  
และ สปส.จังหวัดอย่างคล่องตัว 

3.09 ปานกลาง 

19. ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่างๆ ของส านักงานอย่างต่อเนื่อง 3.29 ปานกลาง 

20. ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางระบบอินทราเน็ตของส านักงานประกันสังคม 3.54 มาก 

การให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)  2.83 ปานกลาง 

21. ท่านได้รับทราบการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งต้ัง โยกย้าย พัฒนา ประเมิน
เลื่อนเงินเดือน ฯลฯ อยู่เสมอ 

2.96 ปานกลาง 

22. ท่านได้รับทราบข้อมูลต าแหน่งว่างและการเปิดโอกาสให้มีการรับสมัครคัดเลือกจาก
บุคคลภายในอย่างชัดเจน 

2.73 ปานกลาง 

23. กองการเจ้าหน้าที่แสดงบทบาทได้อย่างเข้มแข็งในการสนับสนุนและพัฒนาขีด
ความสามารถของหน่วยงาน 

2.77 ปานกลาง 

24. ท่านมีความเชื่อม่ันในความรู้ความสามารถของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2.87 ปานกลาง 
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รายการ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และอื่นๆ 3.28 ปานกลาง 

25. ท่านได้รับความร่วมมือในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 3.62 มาก 

26. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ 3.31 ปานกลาง 

27. ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการท างานจากผู้บังคับบัญชา 3.34 ปานกลาง 

28. ท่านได้รับมอบหมายงานอย่างเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และระดับต าแหน่ง 3.44 มาก 

29. ท่านได้รับการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงานชัดเจนเหมาะสม 3.43 มาก 

30. ท่านได้รับการจัดกลุ่มงาน ต าแหน่งงาน ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
เหมาะสม 

3.42 มาก 

31. ท่านได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบ 3.10 ปานกลาง 

32. ท่านได้รับการยกย่องชมเชยหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาอย่าง
เหมาะสม 

2.90 ปานกลาง 

33. ท่านได้รับค่าจ้างและสวัสดิการทัดเทียมกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ 2.87 ปานกลาง 

34. ท่านได้รับบริการสวัสดิการจากหน่วยงานเพียงพอและเหมาะสม 2.83 ปานกลาง 

35. ท่านภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้ 3.80 มาก 

 

ประเด็นค าถาม 
ค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย

ความส าคัญ 
Gap 

1. หน่วยงานของท่านมีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลทีช่ัดเจนและมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ 

5.32 7.03 1.71 

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความชัดเจน
และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

5.81 7.24 1.43 

3. ท่านเชื่อม่ันว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักความรู้ความสามารถและผลงาน 

5.07 7.22 2.15 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 5.57 7.20 1.63 

5. หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรไว้ ซึ่งท าให้อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 

4.91 7.12 2.21 

6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ท่าน
ปฏิบัติงานได้ดีข้ึน เช่น สอนงาน (Coaching) เป็นต้น 

5.73 7.09 1.36 

7. แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

5.68 6.92 1.24 

8. ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา
จากความต้องการและผลการประเมินการปฏิบติัราชการ 

5.72 6.94 1.22 

9. การพัฒนาความรู้ทักษะที่ท่านได้รับช่วยให้ท่านมีความช านาญและ
สามารถปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 

6.55 7.33 0.78 

10. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสม
เพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.18 7.28 1.10 

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้
ท่านปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

5.67 7.37 1.70 
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ประเด็นค าถาม 
ค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย

ความส าคัญ 
Gap 

12. หน่วยงานของท่านสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น 
(ไฟดับหรือมีไวรัส เป็นต้น) 

5.59 7.22 1.63 

13. ข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานของท่านได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของท่าน 

6.16 7.13 0.97 

14. ฐานข้อมูลของหน่วยงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย 
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว 

5.82 7.19 1.37 

15. ฐานข้อมูลของหน่วยงานสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good 
Practices) 

5.82 6.94 1.12 

16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของหน่วยงาน ช่วยอ านวยความ
สะดวกต่อการปฏิบัติงานของท่าน 

5.98 7.29 1.31 

17. ท่านเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 5.82 7.01 1.19 

18. ท่านเชื่อม่ันว่าผู้บริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ตามยุทธศาสตร์ 

6.10 7.21 1.11 

19. ผู้บริหาร /ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ดี
ข้ึน 

5.82 7.16 1.34 

20. สภาพแวดล้อมการท างานในปัจจุบันท าให้ท่านท างานอย่างมีความสุข 5.80 7.24 1.44 

21. ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5.60 7.16 1.56 

22. ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

5.85 7.27 1.42 

23. ท่านมีความมุ่งมั่นต้ังใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้
หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย 

7.42 7.76 0.34 

24. หน่วยงานของท่านมีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเท
ให้แก่องค์กรอย่างเหมาะสม 

5.11 6.94 1.83 

25. ท่านสามารถขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานได้ตลอด 
เวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จ 

6.23 7.28 1.05 

26. ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานของท่านมักจะติดตามความคืบหน้าของ
งานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

6.10 7.23 1.13 

27. หน่วยงานของท่านส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และการท างานที่มีคุณภาพดี 

6.12 7.34 1.22 

28. หน่วยงานของท่านสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 

6.08 7.12 1.04 

29. ท่านรู้สึกว่างานของท่านมีความท้าทาย และช่วยให้ท่านได้เรียนรู้พัฒนา
ทักษะความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณ์มากข้ึน 

6.54 7.27 0.73 

30. หน่วยงานของท่านมีการน าการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน 
ข้ันตอนท างานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

5.98 7.18 1.20 
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แบบสอบถามผู้ที่เป็นข้าราชการ 
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แบบสอบถามผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ 
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