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รายงานผลการสารวจความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร
สานั ก งานประกั น สั ง คม ประจาปี 2556
รายงาน ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สานัก งานประกัน สัง คมมีบุค ลากรทั้ง สิ้น 6,817 คน ในจานวนบุค ลากรทั้ง หมดนั้น
ประกอบไปด้ว ยบุค ลากรที่ม ีส ถานะเป็น พนัก งานประกัน สัง คมมากที ่ส ุด คิด เป็น
ร้อ ยละ 61 รองลงมาเป็น ข้า ราชการคิด เป็น ร้อ ยละ 30 ที่เ หลือ เป็น ลูก จ้า งประจา
ลู กจ้ างชั่ว คราวและพนั กงานราชการ
เพื่อ ให้บ ุค ลากรส านัก งานประกัน สัง คมสามารถปฏิบัติภ ารกิจ ในการบริห ารงาน
กองทุน ประกัน สัง คมและกองทุน เงิน ทดแทนได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ และมีค วามสุข
ในการท างาน กองวิจ ัย และพัฒ นาจึง ท าการส ารวจความพึง พอใจของบุค ลากร
สานัก งานประกัน สัง คมเป็น ประจาทุก ปีเ พื่อ นาผลการส ารวจมาใช้ป ระกอบการ
กาหนดนโยบายด้า นการบริห ารและการพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลของส านัก งาน
ประกัน สั งคม

วัตถุประสงค์ข องการศึกษา
1. เพื ่อ ศึก ษ าระดับ ค วาม พึง พ อ ใจข อ งบุค ล าก ร ทั ้ง ห ม ด ขอ งส านัก งาน
ประกัน สั งคมต่อระบบบริห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุค คล ประจาปี 2556
2. เพื ่อ ศึก ษาระดับ ความคิด เห็น และระดับ ความส าคัญ เกี่ย วกับ การพัฒ นา
องค์กรของข้าราชการสานัก งานประกันสั ง คม
3. เพื่อ นาข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะที่ไ ด้ม าใช้เ ป็น แนวทางในการปรับ ปรุง
และพัฒ นาการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลของส านัก งานประกัน สัง คมให้มี
ประสิ ทธิภ าพและมีความสุ ขมากขึ้น

ขอบเขตการศึกษา
เป็น การศึก ษาระดับ ความพึง พอใจบุค ลากรทั้ง หมดของสานัก งานประกัน สัง คมทั่ว
ประเทศที ่ม ีต ่อ ระบบบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล โดยมีป ระเด็น ในการ
สารวจรวม 7 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการพัฒ นาบุค ลากรของหน่ว ยงาน ด้า นระบบการ
ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของบุค ลากร ด้า นการสนับ สนุน สร้า งแรงจูง ใจและ
ความก้า วหน้า ในอาชีพ ด้า นความปลอดภัย สุข อนามัย และสิ ่ง แวดล้อ ม ด้า น
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กระบวนการสื ่อ สารภายในองค์ก ร ด้า นการให้บ ริก ารของฝ่า ยทรัพ ยากรบุค คล
(กองการเจ้ าหน้ าที่ ) และด้านเพื่อนร่ว มงานผู้ บัง คับบั ญชาและอื่น ๆ
ผนวกกับ การส ารวจข้า ราชการของส านัก งานประกัน สัง คมทุก คนเกี่ย วกับ ระดับ
ความคิด เห็น และระดับ ความสาคัญ ของคาถามเกี่ย วกับ การพัฒ นาองค์ก ร ซึ่ง เป็ น ข้อ
ค า ถ า ม จ าก ก า ร ส า ร ว จ ก าร พัฒ น า อ งค์ก า ร (Organization Development
Survey) ข องส านัก งาน ค ณ ะกรรม ก ารพัฒ น าระบ บ ราช การ (ก.พ .ร.) โด ย
ดาเนิน การสารวจความคิด เห็น ใน 3 ประเด็น คือ 1) ด้า นการพัฒ นาบุค ลากร 2)
ด้านสารสนเทศ และ 3) ด้านวัฒ นธรรมองค์การ

นิยามศัพท์
บุค ลากร
หมายถึง ข้า ราชการ พนัก งานประกัน สัง คม ลูก จ้า งประจา ลูก จ้า งชั่ว คราว และ
พนั กงานราชการ
การพัฒนาทรั พ ยากรบุค คล
หมายถึง การพัฒ นาความรู้ ทัก ษะและสมรรถนะของบุค ลากรให้มีป ระสิท ธิภ าพ
สามารถทางานเพื่อ บรรลุ เป้าหมายขององค์กรได้

การดาเนินการ
กองวิจ ัย และพัฒ นาด าเนิน การส ารวจความพึง พอใจของบุค ลากรส านัก งาน
ประกัน สัง คม ประจาปี 2556 โดยใช้แ บบสอบถามเป็น เครื่อ งมือ ในการสารวจเพื่อ
เก็บ ข้อ มูล ปฐมภูม ิจ ากบุค ลากรของส านัก งานประกัน สัง คม ทั ้ง นี ้ กองวิจ ัย และ
พัฒ นาได้ร ับ ค วาม ร่ว มมือ จากส านัก บ ริห ารเท คโน โลยีส ารสน เท ศเผยแพ ร่
แบบสอบถามผ่า นทาง webmail.go.th เป็น ระยะเวลา 1 เดือ น ระหว่า งวัน ที่
1 – 30 พฤศจิ กายน 2556
แบบสอบถามข้าราชการแบ่ง ออกเป็น 4 ส่ ว น ประกอบด้ว ย
ส่ ว นที่ 1

คาถามเกี่ยวกับข้ อ มูล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้ อ

ส่ ว นที่ 2

ความพึง พอใจของผู้ ต อบแบบสอบถามต่ อระบบบริห ารและพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุค คล จานวน 35 ข้ อ

ส่ ว นที่ 3

คาถามเกี่ยวกับการพัฒ นาองค์ กร จานวน 30 ข้ อ

ส่ ว นที่ 4

ข้อ เสนอแนะและความคิดเห็ นอื่น ๆ
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แบบสอบถามผู้ ที่ไม่ใช่ ข้าราชการแบ่ง ออกเป็น 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 พอใจของผู้ ต อบแบบสอบถามต่ อระบบบริห ารและพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุค คล จานวน 35 ข้ อ

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
ระดับ 1 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 5 หมายถึ ง

พึงพอใจน้อยที่สุ ด
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึง พอใจมากที่สุ ด

การสารวจระดับ ความคิด เห็น และระดับ ความสาคัญ ต่อ คาถามเกี่ย วกับ การพัฒ นา
องค์ก ร ใช้ม าตรวัด แบบ 10 Rating Scale ตั้ง แต่ 0 ถึง 9 โดย 0 หมายถึง ไม่พึง
พอใจเลย (completely dissatisfied) และ 9 หมายถึง พอใจที่สุ ด (completely
satisfied) ส่ว นความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม ในการพัฒ นาบุค ลากรของ
สานั กงานฯ เป็ น ข้อคาถามแบบปลายเปิด (Open ended question)

การวิเ คราะห์ข้ อมูล
วิเ คราะห์ข้อ มูล โดยใช้โ ปรแกรม SPSS เพื ่อ หาค่า สถิติ โดยใช้ส ถิติเ ชิง พรรณ นา
(Descriptive Statistics) ซึ่ง เป็น การน าเสนอข้อ 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
แ จ ก แ จ ง ค ว า ม ถี ่ (Frequency Distribution) แ ล ะ ห า ค่า ร้อ ย ล ะ
(Percentage)

ส่ ว นที่ 2

ความพึงพอใจของผู้ ต อบแบบสอบถามต่ อระบบบริห ารและพัฒ นา
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ทรั พ ยากรบุ ค คล วิเ คราะห์ ด้ว ยค่าเฉลี่ ยและระดั บ ตามขั้น ตอนดังนี้
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 านวณ หาค่า 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
ส่ ว นที่ 3

หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุ ด
หมายถึง ระดับ ความพึ ง พอใจมาก
หมายถึง ระดับ ความพึ ง พอใจปานกลาง
หมายถึง ระดับ ความพึ ง พอใจน้อ ย
หมายถึง ระดับ ความพึ ง พอใจน้อ ยที่สุ ด

คาถามเกี่ย วกับ การพัฒ นาองค์ก ร วิเ คราะห์ด้ว ยค่า เฉลี่ย (Mean) และ
ค่า เฉลี ่ย ส่ว นต่า ง (Gap) หากค่า เฉลี่ย ส่ว นต่า งมีค่า สูง แสดงว่า องค์ก ร
จาเป็น ต้องพัฒ นาองค์ก รโดยวิเ คราะห์ส าเหตุข องปัญ หาและดาเนิน การ
แก้ไข

ผลการสารวจ
กองวิจ ัย และพัฒ นาได้ด าเนิน การส ารวจความพึง พอใจของบุค ลากรส านัก งาน
ประกัน สัง คม ประจ าปี 2556 เพื ่อ ส ารวจความพึง พอใจของบุค ลากรทุก คนทุก
ระดับ ตาแหน่ง โดยจัด ทาแบบสอบถามผ่านทางอีเมล์ข องสานัก งานประกัน สั ง คม มี
ผู ้ต อบแบบสอบถามทั ้ง สิ ้น 1,829 ราย คิด เป็น ร้อ ยละ 26.83 ของบุค ลากร
สานัก งานประกัน สัง คมทั้งหมด กองวิจัย และพัฒ นาได้ ทาการประมวลผลข้อ มูล จาก
แบบสอบถามด้ว ยโปรแกรมวิเ คราะห์ท างสถิต ิ SPSS สถิติที ่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์
ข้อ มูล ได้แ ก่ ร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย และค่าเฉลี่ ย ส่ว นต่า ง โดยจาแนกการวิเ คราะห์ข้อ มูล
ออกเป็น 4 ส่ว น ได้แ ก่ ส่ว นที่ 1 ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม ส่ว นที่ 2
ความพึง พอใจของผู้ต อบแบบสอบถามต่อ ระบบบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล
ส่ ว นที่ 3 การพัฒ นาองค์กร ส่ว นที่ 4 ข้อ เสนอแนะและความคิด เห็น อื่น ๆ โดยมี
รายละเอีย ดดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต อบแบบ
สอบถาม

ไม่ระบุ
0.22%

เพศ

ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ว นมากเป็น หญิง มี
สถานภาพเป็น พนัก งานประกัน สัง คมมาก
ที ่ส ุด คิด เป็น ร้อ ยละ 61.34 รองลงมาคือ
หญิง
ข ้า ร า ช ก า ร พ น ัก ง า น ร า ช ก า ร แ ล ะ
83.93%
ลูก จ้า งประจา คิด เป็น ร้อ ยละ 32.04 3.28
และ 3.17 ตามลาดับ ในจานวนข้า ราชการ
ที่ต อบแบบสอบถามทั้ง หมด นั้น ส่ว นมากเป็น ข้า ราชการประเภทวิช าการ คิด เป็น
ร้อ ยละ 76.03 รองลงมาคือ ข้า ราชการประเภททั ่ว ไปและอ านวยการ คิด เป็น
ร้ อยละ 22.95 และ 1.03 ตามลาดับ
พนักงาน ลูกจ้างปร
ราชการ ะจา
3.28% 3.17%
พนักงาน
ประกันสัง
คม
61.34%

ไม่ระบุ
0.16%

สถานภาพ
ข้าราชการ
32.04%

อานวย
การ
1.03%

ชาย
15.86%

ประเภทของข้าราชการ
ทั่วไป
22.95%
วิชาการ
76.03%

ผู ้ต อบแบบสอบถามเกือ บทั ้ง หมดปฏิบ ัติง าน ณ หน่ว ยงานตามที ่ส ัง กัด คิด เป็น
ร้อ ยละ 98.85 และมีร ะยะเวลาปฏิบัติง านที่สานัก งานประกัน สัง คมมาแล้ว ไม่เ กิน
10 ปี และ 11 – 20 ปี ในสัด ส่ว นที ่ใ กล้เ คีย งกัน คือ ร้อ ยละ 44.45 และ 40.40
ตามล าดับ ส่ว นระยะเวลาที ่ป ฏิบ ัติง านที ่ห น่ว ยงานปัจ จุบัน ผู ้ต อบแบบสอบถาม
มากกว่าครึ่ ง ทางานที่ห น่ว ยงานปัจจุบัน ไม่ เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.71
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ต อบแบบสอบถามต่อระบบบริหารและพั ฒนา
ทรั พยากรบุค คล
การสารวจความพึง พอใจของบุค ลากรสานัก งานประกัน สัง คมต่อ ระบบบริห ารและ
พัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล จาแนกเป็น 7 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้า นการพัฒ นาบุค ลากรของ
หน่ว ยงาน 2) ด้า นระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติง านของบุค ลากร 3) ด้า นการ
สนับ สนุน สร้า งแรงจูง ใจและความก้า วหน้า ในอาชีพ 4) ด้า นความปลอดภัย
สุข อนามัย และสิ่ง แวดล้อ ม 5) ด้า นกระบวนการสื่อ สารภายในองค์ก ร 6) ด้า นการ
ให้บ ริก ารของฝ่า ยทรัพ ยากรบุค คล (กองการเจ้า หน้า ที่) และ7) ด้า นเพื่อ นร่ว ม งาน
ผู้ บั งคับ บั ญชา และอื่น ๆ

7

ระดับ
3.5

ความพึงพอใจรายด้าน

3
2.5

ระบบการ การ
ความ
การพัฒนา ประเมินผ สนับสนุน ปลอดภัย
บุคลากร ลการ
สร้าง สุขอนามัย
ของ ปฏิบัติงาน แรงจูงใจ และ
หน่วยงาน ของ
และ สิ่งแวดล้อ
บุคลากร ความก้า…
ม
ปี 2555 3.24
3.23
3.3
3.25
ปี 2556 3.22
2.99
3.12
3.04

การ
เพื่อน
กระบวนก ให้บริการ
ร่วมงาน
ารสื่อสาร ของฝ่าย
ผู้บังคับบัญ
ภายใน ทรัพยากร
ชา และ
องค์กร บุคคล
อื่นๆ
(กองการ…
3.35
3.04
3.44
3.28
2.83
3.28

ผลการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานประกันสังคม ปี 2556 ต่อ ระบบ
บริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลเฉลี่ย ในภาพรวมอยู่ที่ 3.11 จากคะแนนเต็ม 5
หรือ คิด เป็น ร้อ ยละ 62.2 เทีย บเท่า กับ ความพึง พอใจระดับ ปานกลาง โดยบุค ลากร
สานัก งานประกัน สัง คมพึง พอใจด้า นกระบวนการสื่อ สารภายในองค์ก รและด้า น
เพื ่อ นร่ว มงานผู ้บ ัง คับ บัญ ชาและอื ่น ๆ มากที ่ส ุด รองลงมาคือ ด้า นการพัฒ นา
บุค ลากรของหน่ว ยงาน ทั้ง นี้บุค ลากรของสานัก งานประกัน สัง คมพึง พอใจด้า นการ
ให้ บ ริ การของฝ่ ายทรั พ ยากรบุค คล (กองการเจ้าหน้าที่ ) น้อยที่สุ ด
ผลการสารวจความพึง พอใจของบุค ลากรสานัก งานประกัน สัง คมปี 2556 เปรีย บ
เทีย บกับ ปีที่ผ่า นมาพบว่า ความพึง พอใจในภาพรวมลดลง 0.15 คะแนน และเมื่อ
พิจ ารณาเปรีย บเทีย บกับ ปีที ่ผ ่า นมาเป็น รายด้า นพบว่า บุค ลากรของส านัก งาน
ประกัน สัง คมมีค วามพึง พอใจลดลงทั้ง 7 ด้า น โดยมีค วามพึง พอใจด้า นระบบการ
ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของบุค ลากร ลดลงมากที ่ส ุด รองลงมาคือ ด้า น การ
สนั บ สนุ น สร้ างแรงจู งใจและความก้ าวหน้าในอาชีพ
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ผลการสารวจความพึงพอใจของบุค ลากรสานัก งานประกัน สัง คม ปี 2556 เป็น ราย
ด้าน มีร ายละเอีย ดดังนี้
1) ด้านการพัฒ นาบุ คลากรของหน่ว ยงาน
สารวจโดยสอบถามความพึง พอใจต่อ การได้รับ การสอบถามความต้อ งการในการ
พัฒ นาบุค ลากร (Training need) พร้อ มทั้ง ได้รับ การฝึก อบรมตามความต้อ งการ
นั้น ความพึง พอใจต่อ การสนับ สนุน จากหน่ว ยงานให้เข้า รับ การฝึก อบรมเพื่อ พัฒ นา
องค์ค วามรู้แ ละทัก ษะในการทางานทั้ง จากหน่ว ยงานภายในและภายนอก ความ
พึง พอใจต่อ การได้รับ การสอนงานจากหัว หน้า งานหรือ ผู ้บัง คับ บัญ ชา และความ
พึง พอใจต่อ การได้รับ การถ่า ยทอดความรู้จ ากบุค ลากรในหน่ว ยงานที่ไ ด้รับ การ
ฝึ กอบรม

ระดับ
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
Series1

การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

มีการสอบถามความ
ต้องการฝึกอบรม
3.07

ได้เข้ารับการฝึกอบรม

ได้รับการสอนงาน

ได้รับการถ่ายทอดความรู้

3.19

3.38

3.24

ผลการส ารวจพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นการพัฒ นาบุค ลากรของ
หน่ว ยงานเฉลี่ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ การได้รับ การสอนงานจาก
หัว หน้า งานหรือ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชามากที ่ส ุด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อ การได้รับ การ
ถ่า ยทอดความรู ้จ ากบุค ลากรในหน่ว ยงานที ่ไ ด้ร ับ การฝึก อบรม ทั ้ง นี ้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามพึง พอใจน้อ ยที่ส ุด ต่อ การได้รับ การสอบถามความต้อ งการในการ
พัฒ นาบุค ลากร (Training need) พร้อ มทั้ง ได้รับ การฝึก อบรมตามความต้อ งการ
นั้ น
2) ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุ คลากร
สารวจโดยสอบถามความพึง พอใจต่อ การได้รับ การพิจ ารณาความดีค วามชอบตาม
หลั ก เกณฑ์ที ่เ ป็น ธรรมและเชื ่อ ถือ ได้ ความพึง พอใจต่อ การ ได้รับ ทราบขั้น ตอน
เกณฑ์แ ละวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานโดยการประกาศอย่า งทั่ว ถึงและโปร่งใส
ความพึง พอใจต่อ การได้รับ ทราบผลการประเมิน โดยการประกาศและเปิด เผยอย่า ง
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เป็น ทางการ และความพึงพอใจต่อ การได้รับ บาเหน็จ รางวัล รวมถึง การขึ้น เงิน เดือ น
เป็ น ไปตามผลการปฏิบั ติงาน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ระดับ

3.1
3.05
3
2.95
2.9
2.85

Series1

การพิจารณาความดี
ความชอบเป็นธรรม

มีเกณฑ์การประเมิน
ประกาศโปร่งใส

2.99

2.98

รับทราบผลการ
ประเมิน ประกาศ
เปิดเผย
3.05

การขึ้นเงินเดือนเป็นไป
ตามผลการปฏิบัติงาน
2.94

ผลการสารวจพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นระบบการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติง านของบุค ลากรเฉลี่ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ การได้รับ ทราบ
ผลการประเมิน โดยการประกาศและเปิด เผยอย่า งเป็น ทางการมากที่สุด รองลงมา
คือ พึง พอใจต่อ การได้รับ การพิจ ารณาความดีค วามชอบตามหลั ก เกณฑ์ที่เ ป็น ธรรม
และเชื่อถือ ได้ ทั้ง นี้ ผู้ ต อบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการได้รับ บาเหน็จ รางวัล รวมถึง
การขึ้น เงิน เดือนเป็ น ไปตามผลการปฏิบัติ งานน้ อยที่สุ ด
3) ด้านการสนั บ สนุ นสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้ าในอาชี พ
ส ารวจโดยส อบ ถามค วาม พึง พ อใจ ต่อ การ ได้ร ับ โอก าสให้ใ ช้ค ว าม คิด ริเ ริ ่ม
สร้างสรรค์ใ นการปฏิบัติง านอย่างเต็ม ที่ ความพึง พอใจต่อ การได้รับ การส่ ง เสริมให้มี
ความเจริญ ก้า วหน้า ในการปฏิบัติง าน ความพึง พอใจต่อ การ ได้รั บ โอกาสให้มีก าร
โอนย้า ยหมุน เวีย นงานอย่า งเหมาะสม และความพึง พอใจต่อ การได้รับ ความมั่น คง
และมีอนาคตก้าวหน้ า ในตาแหน่งหน้ าที่โ ดยไม่จาเป็ นต้ องหางานทาใหม่

ระดับ

การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ

3.4
3.2
3
2.8
2.6

Series1

ได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
3.23

ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความเจริญก้าวหน้า
3.11

ได้รับโอกาสโอนย้าย
หมุนเวียนงานอย่าง
เหมาะสม
2.86

มีความมั่นคงและมี
อนาคตก้าวหน้า
3.27
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ผลการสารวจพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นการสนับ สนุน สร้า งแรงจูง ใจ
และความก้า วหน้ า ในอาชีพ เฉลี่ย ในระดับ ปานกลาง โดยพึงพอใจต่อ การได้รับความ
มั่น คงและมีอ นาคตก้า วหน้า ในตาแหน่ง หน้า ที่โ ดยไม่จาเป็น ต้อ งหางานทาใหม่ มาก
ที่สุด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อ การได้รับ โอกาสให้ใช้ค วามคิด ริเริ่ม สร้า งสรรค์ใ นการ
ปฏิบั ติงานอย่างเต็ม ที่ ทั้งนี้ผู้ ต อบแบบสอบถามพึงพอใจต่อ การได้รับโอกาสให้มีก าร
โอนย้ า ยหรื อหมุน เวีย นงานอย่ างเหมาะสมน้ อยที่สุ ด
4) ด้านความปลอดภัยสุ ขอนามั ยและสิ่ งแวดล้ อ ม
ส ารวจโดยสอบถามความพึง พอใจต่อ ความสะอาดเป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ย ของ
หน่ว ยงาน ความพึง พอใจต่อ การมีอ ากาศถ่า ยเทสะดวกห้อ งทางานโล่ง โปร่ง สบาย
ของสถานที่ทางาน ความพึง พอใจต่อ วัส ดุอุป กรณ์ที ่มีคุณ ภาพและประสิท ธิภ าพ
สามารถสนับ สนุน การท างานได้เ ป็น อย่า งดี และความพึง พอใจต่อ วัส ดุอุป กรณ์
เครื่ องใช้ในการปฏิบั ติงานที่เ พียงพอ

ระดับ

ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7

สถานที่สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
Series1

3.2

มีอากาศถ่ายเทสะดวก
มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ห้องทางานโล่ง โปร่ง
และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเพียงพอ
สบาย
3.14
2.94
2.87

ผลการศึก ษาพบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามพึงพอใจด้า นความปลอดภัย สุข อนามัย และ
สิ ่ง แวดล้อ มเฉลี ่ย ในระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ ความสะอาดเป็น ระเบีย บ
เรีย บร้ อ ยของหน่ว ยงานมากที่สุ ด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อสถานที่ทางานที่มี อ ากาศ
ถ่า ยเทสะดวกห้อ งทางานโล่ง โปร่ง สบาย ทั้ง นี้ ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจต่อ วัส ดุ
อุป กรณ์เครื่ องใช้ในการปฏิบัติงานที่เ พีย งพอน้ อยที่สุ ด
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5) ด้านกระบวนการสื่ อสารภายในองค์ กร
สารวจโดยสอบถามความพึง พอใจต่อ การติด ต่อ สื ่อ สารและประสานงานภายใน
หน่ว ยงานอย่า งคล่อ งตัว ความพึง พอใจต่อ การติด ต่อ สื ่อ สารและประสานงาน
ระหว่า งสานัก กอง ศูน ย์ กลุ่ม สปส.พื้น ที่ และสปส.จัง หวัด อย่า งคล่อ งตัว ความ
พึง พอใจต่อ การได้ร ับ ทราบข้อ มูล ข่า วสารประกาศต่า งๆ ของส านัก งานอย่า ง
ต่อ เนื่อ ง และความพึง พอใจต่อ การได้รับ ทราบข้อ มูล ข่า วสารทางระบบอิน ทราเน็ต
ของสานั กงานประกัน สั งคม
กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร

ระดับ

3.6
3.4
3.2
3
2.8

ติดต่อสื่อสารภายใน
ติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานอย่างคล่องตัว หน่วยงานอย่างคล่องตัว
Series1

3.21

3.09

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของสานักงานอย่าง ทางระบบอินทราเน็ตของ
ต่อเนื่อง
สานักงาน
3.29
3.54

ผลการสารวจพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นกระบวนการสื่อ สารภายใน
องค์ก รเฉลี่ย ในระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ การได้รับ ทราบข้อ มูล ข่า วสารทาง
ระบบอิน ทราเน็ต ของสานัก งานประกัน สังคมมากที่สุ ด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อ การ
ได้รับ ทราบข้อ มูล ข่า วสารประกาศต่า งๆ ของสานัก งานอย่า งต่อ เนื่อ ง ทั้ง นี้ ผู้ต อบ
แบบสอบถามพึง พอใจต่อ การติด ต่อ สื ่อ สารและประสานงานระหว่า งสานัก กอง
ศูน ย์ กลุ่ ม สปส.พื้น ที่ และสปส.จังหวัด น้อยที่ สุ ด
6) ด้านการให้ บ ริ การของฝ่ ายทรั พยากรบุค คล (กองการเจ้าหน้าที่)
ส ารวจโดยสอบถามความพึง พอใจต่อ การได้รับ แจ้ง ข้อ มูล ข่า วสารเกี ่ย วกับ การ
แต่ง ตั้ง โยกย้า ยพัฒ นาประเมิน เลื่อ นเงิน เดือ น ฯลฯ อยู่เ สมอ ความพึง พอใจต่อ การ
ได้รับ ทราบข้อ มูล ตาแหน่ง ว่า งและการเปิด โอกาสให้มีก ารรับ สมั ค รคัด เลือ กจาก
บุค คลภายในอย่า งชัด เจน ความพึง พอใจต่อ กองการเจ้า หน้า ที่ ที่ แ สดงบทบาทได้
อย่างเข้ม แข็ง ในการสนับ สนุน และพัฒ นาขีด ความสามารถของหน่ว ยงาน และความ
พึงพอใจต่อ ความเชื่อ มั่น ในความรู้ความสามารถของบุคลากรฝ่ ายทรั พยากรบุ ค คล
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ระดับ
3
2.9
2.8
2.7
2.6

การให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่

ได้รับแจ้งข่าวสารการ
แต่งตั้งโยกย้าย พัฒนา
ประเมินเลื่อนเงินเดือน
อยู่เสมอ
Series1
2.96

กองการเจ้าหน้าที่
ได้รับข้อมูลตาแหน่งว่าง
สนับสนุนและพัฒนาขีด
และเปิดโอกาสให้บุคคล
ความสามารถของ
ภายในอย่างชัดเจน
หน่วยงาน
2.73
2.77

เชื่อมั่นในความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
2.87

ผลการสารวจพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นการให้บ ริก ารของกองการ
เจ้า หน้า ที ่เ ฉลี ่ย ในระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ การได้รับ แจ้ง ข้อ มูล ข่า วสาร
เกี่ย วกับ การแต่ง ตั้ง โยกย้า ยพัฒ นาประเมิน เลื่อ นเงิน เดือ น ฯลฯ อยู่เ สมอมากที่สุด
รองลงมาคือความพึงพอใจต่อ ความเชื่อ มั่นในความรู้ค วามสามารถของบุ ค ลากรฝ่ า ย
ทรัพ ยากรบุค คล ทั ้ง นี ้ ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจต่อ การ ได้ร ับ ทราบข้อ มูล
ตาแหน่ง ว่า งและการเปิด โอกาสให้มีก ารรับ สมัค รคัด เลือ กจา กบุค คลภายในอย่า ง
ชัดเจนน้ อยที่สุ ด
7) ด้านเพื่อนร่ ว มงานผู้ บังคับบั ญชาและอื่นๆ
สารวจโดยสอบถามความพึง พอใจต่อ ความร่ ว มมือ ในการทางานจากเพื่อ นร่ว มงาน
ความพึง พอใจต่อ โอกาสในการแสดงความคิด เห็น ที่เ ป็น ประโยชน์ต่อ ส่ว นราชการ
ความพึง พอใจต่อ การได้ร ับ การถ่า ยทอดความรู ้แ ละทัก ษะในการท างานจาก
ผู้ บังคับ บัญชา ความพึง พอใจต่อ การได้รับ มอบหมายงานอย่า งเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถและระดับ ต าแหน่ง ความพึง พอใจต่อ การก าหนดหน้า ที ่ค วาม
รับ ผิด ชอบในงานชัด เจนเหมาะสม ความพึง พอใจต่อ การจัด กลุ่ม งานตาแหน่ง งาน
ตามความรับ ผิด ชอบที่ไ ด้รับ มอบหมายเหมาะสม ความพึง พอใจต่อ การได้รับ ค่า จ้า ง
ที่เ หมาะสมกับ ความรู้ค วามสามารถและความรั บ ผิด ชอบ ความพึง พอใจต่อ การ
ได้รับ การยกย่อ งชมเชยหรือ ได้รับ รางวัล จากหน่ว ยงานหรือ ผู ้บัง คับ บัญ ชาอย่า ง
เหมาะสม ความพึง พอใจต่อ การได้รับ ค่า จ้า งและสวัส ดิก ารทัด เทีย มกับ องค์ก รหรือ
หน่ว ยงานอื่น ๆ ความพึง พอใจต่อ การได้รับ บริก ารสวัส ดิก ารจากหน่ว ยงานอย่า ง
เพีย งพอและเหมาะสม และความพึง พอใจต่อ ความภูมิใ จที่ไ ด้ป ฏิบัติง านในส่ว น
ราชการนี้
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ระดับ
4
3
2
1
0

ได้รับ
ความ
ร่วมมือ
จาก…
Series1 3.62

เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาและอื่น ๆ

มีโอกาส ได้รับการ ได้รับ มีหน้าที่
ได้แสดง ถ่ายทอด มอบหมา ความ
ความ ความรู้ ยงาน รับผิดชอ
คิดเห็น… และ… อย่าง… บใน…
3.31 3.34 3.44 3.43

มีการจัด
กลุ่มงาน
ตาแหน่ง
งาน…
3.42

ได้รับ
ค่าจ้างที่
เหมาะส
มกับ…
3.1

ได้รับการ
ยกย่อง
ชมเชย
หรือ…
2.9

ได้รับ ได้รับ ภูมิใจที่
ค่าจ้าง สวัสดิกา ได้
และ รจาก ปฏิบัติงา
สวัสดิก… หน่วยง… นใน…
2.87 2.83 3.8

ผลการสารวจพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นเพื่อ นร่ว มงานผู้บัง คับ บัญ ชา
และอื่น ๆ เฉลี่ย ในระดับ ปานกลาง โดยผู้ต อบแบบสอบถามพึงพอใจต่อ ความภูมิใ จ
ที่ไ ด้ป ฏิบัติง านในส่ว นราชการนี้ม ากที่สุด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อ ความร่ ว มมือ ใน
การท างานจากเพื ่อ นร่ว มงาน ทั ้ง นี ้ ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจต่อ การได้ร ับ
บริ การสวัส ดิการจากหน่ ว ยงานอย่างเพี ย งพอและเหมาะสมน้ อยที่สุ ด
ส่วนที่ 3 การพัฒนาองค์กร
การสารวจข้าราชการของสานัก งานประกัน สั ง คมเรื่องการพัฒ นาองค์กร ดาเนิน การ
โดยสอบถามคาถามจานวน 30 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. หน่ ว ยงานของท่า นมีนโยบายและเป้า หมายด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล
ที่ชัดเจนและมีการสื่ อสารให้ บุคลากรทราบ
2. การมอบหมายงานให้แ ก่บุค ลากรในหน่ว ยงานของท่า นมีค วามชัด เจนและ
เหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ
3. ท่า นเชื่อ มั่น ว่า การเลื่อ นระดับ และการโยกย้า ยบุค ลากรตั้ง อยู่บ นพื้น ฐาน
ของหลั กความรู้ ความสามารถและผลงาน
4. ท่านมีความพึงพอใจต่ อ ความก้าวหน้า ในสายงานของตนเอง
5. หน่ว ยงานของท่า นมีแ นวทางในการเสริม สร้า งแรงจูง ใจเพื่อ รัก ษาบุค ลากร
ไว้ ซึ่งทาให้ อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้ มลดลง
6. ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา/หัว หน้า งานมีบ ทบาทในการส่ง เสริม และพัฒ นาให้ท ่า น
ปฏิบั ติงานได้ดีขึ้น เช่น สอนงาน (Coaching) เป็นต้น
7. แผนพัฒ นาบุค ลากรของหน่ว ยงานมีค วามสอดคล้อ งกับ ทิศ ทางและ
ยุ ทธศาสตร์ ของหน่ว ยงาน
8. ท่า นได้รับ การพัฒ นาความรู้ทัก ษะตามความเหมาะสม โดยพิจ ารณาจาก
ความต้องการและผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการ
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9. การพัฒ นาความรู้ทัก ษะที่ท่า นได้รับ ช่ว ยให้ท่ า นมีค วามชานาญและสามารถ
ปฏิบั ติงานได้ดีขึ้น
10. บุค ลากรในหน่ว ยงานของท่า นมีค วามรู้ทัก ษะและสมรรถนะที่เ หมาะสม
เพีย งพ อ ที ่จ ะ ท าให้ก ารป ฏิบ ัต ิง าน บ รรลุภ ารกิจ ข อ งอ งค์ก รอ ย่า งมี
ประสิ ทธิภ าพ
11. ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของหน่ว ยงานมีค วามพร้อ มใช้งาน ช่ว ยให้ท่า น
ปฏิบั ติงานได้อย่ างต่อเนื่ อ ง
12. หน่ว ยงานของท่า นสามารถจัด การแก้ไขปัญ หาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เมื่อ เกิด สถานการณ์ฉุก เฉิน ได้ใ นระยะเวลาที่เ หมาะสม เช่น (ไฟดับ หรือ มี
ไวรั ส เป็ น ต้น )
13. ข้อ มูล และสารสนเทศของหน่ว ยงานของท่านได้ถูก นามาใช้ป ระโยชน์ใ นการ
สนั บ สนุ น การปฏิบัติงานของท่ าน
14. ฐานข้อ มูล ของหน่ว ยงานสามารถใช้ง านได้อ ย่า งสะดวก เข้า ถึง ได้ง่า ย
ค้น หาข้อมูล ที่ต้องการได้รวดเร็ว
15. ฐานข้อ มูล ของหน่ว ยงานสามารถสนับ สนุน การสื ่อ สารองค์ค วามรู้ ( KM)
และการแลกเปลี ่ย นเรีย นรู ้ใ นเรื ่อ งของวิธ ีก ารปฏิบ ัต ิที ่ด ี ( Best/Good
Practices)
16. เครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ (Network) ของหน่ว ยงานช่ว ยอานวยความสะดวก
ต่อการปฏิบั ติงานของท่าน
17. ท่านเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ ของหน่ว ยงาน
18. ท่า นเชื่อ มั่น ว่า ผู้บ ริห ารสามารถบริห ารจัด การองค์ก รให้บ รรลุเ ป้า หมายได้
ตามยุ ทธศาสตร์
19. ผู้บ ริห าร/ผู้บัง คับ บัญ ชาเปิด โอกาสให้บุค ลากรมีส่ว นร่ว มในการแสดงความ
คิดเห็ น ต่อการปฏิบัติงานได้ อย่างอิส ระ เพื่อการพัฒ นาองค์ก รให้ ดี ขึ้น
20. สภาพแวดล้ อมการทางานในปัจจุบั นทาให้ ท่ านทางานอย่า งมี ความสุ ข
21. ปริม าณ งานที ่ท ่า นได้ร ับ มอบหมายมีค วามสมดุล กับ เวลาที ่ใ ช้ใ นการ
ปฏิบั ติงาน
22. ท่า น ได้ร ับ การสนับ สนุน ให้ม ีอ ุป ก รณ์แ ละเครื ่อ งมือ ที ่จ าเป็น ต่อ ก าร
ปฏิบั ติงานอย่ างเพียงพอ
23. ท่า นมีค วามมุ่งมั่น ตั้ง ใจและยิน ดีที่จะปฏิบัติง านอย่า งเต็ม ที่เ พื่อ ให้ห น่ว ยงาน
บรรลุ เป้ าหมาย
24. หน่ว ยงานของท่า นมีก ารให้ร างวัล หรือ ยกย่อ งชมเชยบุค ลากรที่ทุ่ม เทให้แ ก่
องค์กรอย่ างเหมาะสม
25. ท่า นสามารถขอคาปรึก ษาจากผู ้บ ัง คับ บัญ ชา/หัว หน้า งานได้ต ลอดเวลา
รวมทั้งได้รั บ การสนับสนุนเพื่ อ ให้ ก ารทางานประสบความสาเร็จ
26. ผู้ บัง คับ บัญ ชา/หัว หน้า งานของท่า นมัก จะติด ตามความคืบ หน้า ของงานเพื่อ
ช่ว ยเหลื อในการปฏิบัติงาน
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27. หน่ว ยงานของท่า นส่ง เสริม การทางานเป็น ทีม เพื่อ ให้เ กิด ความร่ว มมือ และ
การทางานที่มีคุณภาพดี
28. ห น่ว ย งาน ข อ งท่า น ส าม าร ถ ป รับ ตัว ได้ไ ว ต่อ ก ารเป ลี ่ย น แ ป ล งข อ ง
สถานการณ์ภ ายนอกที่ส่ งผลต่อ การบรรลุ ภ ารกิจ
29. ท่า นรู ้ส ึก ว่า งานของท่า นมีค วามท้า ทายและช่ว ยให้ท่า นได้เ รีย นรู้พ ัฒ นา
ทักษะความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น
30. หน่ว ยงานของท่า นมีก ารน าการเรีย นรู้จ ากบุค ลากรภายใน ผู ้รับ บริก าร
และผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย มาใช้ใ นการปรับ ปรุง กระบวนการ ระบบงาน
ขั้น ตอนการทางานให้ ดี ขึ้น อย่า งต่ อเนื่ อง
ผลการสารวจพบว่า ปัจ จุบัน ส านัก งานประกัน สัง คมมี จุด เด่น คือ บุค ลากรมีค วาม
มุ่ง มั่น ตั้ง ใจและยิน ดีที่จ ะปฏิบัติง านอย่า งเต็ม ที่เ พื่อ ให้ห น่ว ยงานบรรลุเป้า หมาย แต่
จุด ด้อ ยของส านัก งานประกัน สัง คมขณ ะนี ้ค ือ เรื ่อ งแนวทางในการเสริม สร้า ง
แรงจูง ใจเพื่อ รัก ษาบุค ลากรไว้ เ พื่อ ทาให้อัต ราการโอน/ลาออกมีแ นวโน้ม ลดลง เป็น
เรื่อ งที่ด้อ ยที่สุด รองลงมาคือ เรื่อ งความเชื่อ มั่น ว่า การเลื่อ นระดับ และการโยกย้า ย
บุ คลากรตั้งอยู่ บ นพื้น ฐานของหลั ก ความรู้ความสามารถและผลงาน
ระดับ

การพัฒนาองค์กร
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ความคิดเห็น

ความสาคัญ

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น อื่น ๆ
บุค ลากรของสานัก งานประกัน สัง คมมีข้อ เสนอแนะและความคิด เห็น เกี่ย วกับ ความ
ต้อ งการให้ห น่ว ยงานพัฒ นาไปในทิศ ทางใดเพื ่อ ให้เ กิด ความพึง พอใจและมี
ประสิท ธิภ าพในการทางาน ความต้อ งการสิ่ง จูง ใจในการทางานเพื่อ ให้เกิด ความพึง
พอใจและมีป ระสิ ทธิภ าพในการทางาน ตลอดจนความคิดเห็ นอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
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4.1 ทิศ ทางการพัฒ น าส านัก งาน ประกัน สัง คมที ่บ ุค ลากรของส านั ก งาน
ประกัน สัง คมต้อ งการเห็น เพื่อ ให้เ กิด ความพึง พอใจและมีป ระสิท ธิภ าพในการ
ทางาน
จ าแนกข้อ เสนอแนะเกี ่ย วกับ ทิศ ทางการพัฒ นาของส า นัก งานประกัน สัง คมที่
บุค ลากรต้อ งการเพื ่อ ให้ บ ุค ลากรเกิด ความพึง พอใจและมีป ระสิท ธิภ าพในการ
ทางานให้กับ สานัก งานประกัน สัง คมมากขึ้น เป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทของบุค ลากร
ได้แก่ กลุ่ มข้าราชการและกลุ่ มที่ ไม่ ใช่ข้าราชการ
4.1.1 กลุ่มข้า ราชการ
กลุ่ม ข้า ราชการมีข้อ เสนอแนะต่อ ทิศ ทางการพัฒ นาของส านัก งานประกัน สัง คม
เพื่อ ให้ บุค ลากรเกิด ความพึง พอใจและมีป ระสิท ธิภ าพในการทางานให้กับ สานัก งาน
ประกัน สัง คมมากขึ้น ทั้ง ในด้า นการให้บ ริก าร ด้า นองค์ก ร ด้า นค่า ตอบแทนและ
สวัส ดิก าร ด้า นการบริห ารงานบุค คล ด้า นการฝึก อบรม และด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ สรุ ป ได้ ดังนี้
ด้ า นการให้บริ การ
กลุ่ม ข้าราชการเสนอแนะให้ พัฒ นาด้านการให้บ ริก ารของสานัก งานประกัน สังคมให้
เป็น องค์ก รชั้น นาด้า นการบริก ารแก่ส าธารณะ เพื่อ ให้บ ริก ารที่ดี สะดวก รวดเร็ว
เป็น ธรรม ลดขั้น ตอน เจ้า หน้า ที ่มีค วามรู้ม ีค วามแม่น ยาในเนื้อ งานข้อ ก ฎหมาย
สร้า งความเชื ่อ มั ่น ให้ก ับ บุค คลภ ายนอก มีจ ิต ส านึก ในการให้บ ริก าร เต็ม ใจ
ให้บ ริก าร มีค ุณ ธรรมจริย ธรรม พัฒ นาคุณ ภ าพ บริก ารอย่า งต่อ เนื ่อ งเพื ่อ ให้
ผู ้ร ับ บริก ารได้ร ับ ความพึง พอใจสูง สุด ปรับ ปรุง กฎระเบีย บให้เ ป็น ไปในทิศ ทาง
เดีย วกัน และเอื้อ ต่อ การปฏิบัติง านของเจ้า หน้าที่ ตรวจสอบสถานพยาบาลคู่สัญ ญา
ในการให้บ ริก ารด้ว ยความประทับ ใจ ขยายเวลาเปิด ให้บ ริก ารของหน่ว ยบริก าร
ออกไปโดยให้เ จ้า หน้า ที ่ส ลับ กัน เข้า งานเป็น 3 ผลัด จัด หาอุป กรณ์เ ครื ่อ งมือ
เครื่ องใช้ต่าง ๆ ในการทางานให้ เพียงพอ
ด้ า นองค์กร
กลุ่มข้าราชการเสนอแนะเรื่อ งทิศทางการพัฒ นาสานัก งานประกันสังคมว่า ต้อ งการ
ให้ สานัก งานประกัน สัง คมพัฒ นาในภาพรวมขององค์ก ร พัฒ นางานและพัฒ นาคน
ไปพร้อมๆ กัน เน้น ความโปร่ง ใส รวดเร็ว เป็นธรรม มีธ รรมาภิบาล พัฒ นาองค์ก รสู่
ความเป็น เลิศ เป็น องค์ก รต้น แบบในการบริห ารงานภาครัฐ เพื่อ สร้า งหลัก ประกัน
ในการดารงชีวิต ในทุกด้า นให้แ ก่ป ระชาชน โดยใช้เทคโนโลยีเ ข้า มาเป็นตัว ช่ว ยสนับ
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สนั บ สนุ น การทางาน พัฒ นาสิ ท ธิประโยชน์บนพื้นฐานความสมดุล ของกองทุน ขยาย
เครือ ข่า ยในการทางานประกัน สัง คมทุก รูป แบบ พัฒ นาไปสู่ก ารเป็น องค์ก รชั้น นาใน
การดูแ ลสิท ธิป ระโยช น์ด ้า น ป ระกัน สัง คมอย่า งมั ่น คงถาวร ช่ว ยเห ลือ ดูแ ล
ผู ้ป ระ กัน ต น อ ย่า งเต็ม ที ่ ชัด เจ น ถูก ต้อ ง ไม่ถ ูก ค รอ บ ง า จ าก ท างก า รเมือ ง
ประชาสัม พัน ธ์ห น่ว ยงานให้เ ป็น ที่รู้จัก ต่อ บุค คลภายนอกให้ ม ากขึ้น เป็น องค์ก ร
อิส ระที ่ท ัน สมัย คล่อ งตัว ในการบริห ารงานบริห ารเงิน และบริห ารคน ปรับ ปรุง
ภาพลัก ษณ์ข องหน่ว ยบริก ารให้ส วยงามเทีย บเท่า ธนาคารพาณิช ย์ มี ก ารวางผัง งาน
คน อุป กรณ์ ให้เ ป็น รูป แบบเดีย วกัน ทั ่ว ประเทศ ปรับ ปรุง โครงสร้า งองค์ก รให้
สอดคล้อ งกับ ภารกิจ มีผู้บ ริห ารที่ เ ข้า ใจงานเชิง ลึก เป็น หลัก ในการแก้ไ ขปัญ หาได้
และมีวิสัย ทัศ น์ม องการไกล ปรับ ปรุง กฎหมายแนวปฏิบัติใ ห้ล ดงาน เช่น เปลี่ย น
ระบบการจัด เก็บ เงิน สมทบกองทุน เงิน ทดแทนมาใช้ร ะบบการประกัน ภัย กลุ่ม แทน
ปรับ กฎระเบีย บข้อ บัง คับ ต่า งๆ ในการให้บ ริก ารแก่ผู้เ ข้า รับ การฟื้น ฟู ส มรรถภาพ
ขยายโอกาสแก่ก ลุ่ มอื่น ให้ ส ามารถเข้า ใช้บ ริการศูน ย์ฟื้นฟู ส มรรถภาพได้ โ ดยอาจเก็บ
ค่าใช้จ่ ายเพิ่มเติม พิจ ารณางบประมาณให้ เ พียงพอต่ อ การบริห ารจัด การ
ด้ า นค่า ตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่ม ข้า ราชการเสนอแนะให้พัฒ นาด้า นค่า ตอบแทนและสวัส ดิก าร ดัง นี้ เพิ่ม ฐาน
เงิน เดือ นให้ข้า ราชการที่ทางานมานาน เพิ่ม ฐานร้อ ยละการเลื่อ นขั้น ของข้า ราชการ
เพิ่ม ค่า ตอบแทน เพิ่ม ค่าล่ว งเวลา เพิ่ม ค่าเล่ า เรีย นบุต ร เพิ่ม ค่าประจาตาแหน่ง เพิ่ม
แรงจูง ใจในการท างาน เพิ่ม สวัส ดิก ารด้า นที ่อ ยู่อ าศัย ให้แ ก่บุค ลากรที่บ รรจุใ หม่
สวัส ดิการรถรั บ ส่ ง ระหว่างจัง หวัด และสาขา จริง ใจในการรักษาบุค ลากรไว้ เพื่อขวัญ
และกาลัง ใจของเจ้า หน้า ที่ผู้ป ฏิบัติง าน และเพื่อ สร้า งความผูก พัน ต่อ องค์ก ร ทั้ง นี้
ภาระงานในหน้า ที่ ข องเจ้า หน้า ที่ ไ ม่ค วรตรากตราบีบ คั้น หรือ เร่ง รัด จนผู้ป ฏิบัติง าน
ไม่มีเวลาให้ กับ ครอบครั ว หรื อ ตนเอง
ด้ า นการบริ หารงานบุค คล
กลุ่ม ข้า ราชการเสนอแนะด้า นการบริห ารงานบุค คลของสานัก งานประกัน สัง คมว่า
ควรพิจ ารณาประเมิน ผลงานอย่า งชัด เจนทั่ว ถึง เป็น ธรรม และไม่เ ลือ กปฏิบัติ วาง
ระบบโครงสร้า งให้ค รอบคลุม ทุก วิช าชีพ จัด คนให้เ หมาะสมกับ งานและความถนัด
สับ เปลี ่ย นหมุน เวีย นหน้า ที ่เ ป็น ระยะ ๆ โดยก าหนดหลัก เกณฑ์ไ ว้อ ย่า งชัด เจน
ฝึ ก อบรมให้ค วามรู้ เ มื่อสับ เปลี่ยนหน้าที่ ส่ ง เสริมการเลื่ อ นระดับ ตามสายอาชีพ เพิ่ม
จานวนบุค ลากรให้เ พีย งพอ ควรประเมิน พนั ก งานประกัน สัง คมและพนัก งานขับ
รถยนต์ ทุก คนเพื่อ จ้า งต่อ เป็น รายปี ควรปรับ ปรุง ขั้น ตอนการประเมิน เลื่อ นตาแหน่ง
ไม่ใ ห้ยุ ่ง ยากและจ่า ยเงิน ตกเบิก โดยไม่ ล ่า ช้า การเลื ่อ นระดับ และการโยกย้า ย
บุค ลากรตั้ง อยู ่บ นพื้น ฐานของหลัก ความรู้ค วามสามารถและผลงาน การสรรหา
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บุค ลากรเข้า สู่อ งค์ก รต้อ งเป็น ระบบคุณ ธรรมไม่ใช่ร ะบบอุป ถัม ภ์โ ดยยึด ถือ แบบของ
สานัก งานข้า ราชการพลเรือ นเป็น หลัก กองการเจ้า หน้า ที ่ ค วรทางานเชิง รุก เพื ่อ
สร้า งบุค ลากรที่มีคุณ ภาพของสานัก งาน เช่น การเปิด สอบบรรจุเ องเพื่อ คัด เลือ ก
บุค ลากรที่มีคุณ ภาพลาดับ ต้น ๆ เข้า มาทางานแทนการขอใช้บัญ ชีข องหน่ว ยงานอื่น
ปรับ โครงสร้า งส านัก งานให้เ อื ้ อ ต่อ การเติบ โตในสายงานของข้า ราชการที ่มี
ความสามารถ ควรปรับ ทัศ นคติแ ละวัฒ นธรรมในการทางานการเจ้า หน้า ที่ ใ ห้เ ป็น
ลัก ษณะส่ง เสริม มิใ ช่จากัด สิท ธิข องข้า ราชการที่พึง มี เปิด โอกาสให้ บุค คลภายในได้
ปรั บ ตาแหน่ งงานให้ สู งขึ้น กาหนดเกณฑ์การให้ รางวัล แก่บุ คลากรดีเด่น
ด้ า นการฝึกอบรม
กลุ่ม ข้า ราชการเสนอแนะให้สานัก งานประกัน สัง คมพัฒ นาบุค ลากรในหน่ว ยงานให้
มีค วามรู้ทัก ษะและสมรรถนะที่เ หมาะสมเพีย งพอที่จ ะทาให้ก ารปฏิบัติง านบรรลุ
ภารกิจ ขององค์ก รอย่า งมีป ระสิท ธิภ า พ พร้อ มรั บ การเปลี ่ย นแปลง ก าหนด
หลัก เกณฑ์ใ ห้ชัด เจนว่า ข้า ราชการระดับ ใดต้อ งได้รับ การอบรมเรื่อ งใดบ้า ง ส่ง เสริม
ความสามัค คี แ ละการทางานเป็น ทีม ส่ง เสริม คุณ ธรรมจริย ธรรม สร้า งจิต ส านึก
ความรับ ผิด ชอบในหน้า ที ่ แ ละมุ ่ง มั ่น ท างาน พัฒ นาบุค ลากรทุก คนทุก ระดับ ให้
ครอบคลุม ทั่ว ถึง รวมทั้ง ศูน ย์ฟื้น ฟูฯ ด้ว ย จัด ทาและเผยแพร่ คู่มือ สาหรับ การใช้ง าน
เพื่อ ให้เ จ้า หน้า ที่ง านอื่น สามารถเข้า ไปศึก ษางาน ได้ การหมุน เวีย นเข้า อบรมงาน
ด้านต่า ง ๆ อย่างเท่า เทีย มกันของบุคลากรทุก ส่ ว นงาน มีร ะบบการฝึกอบรมทั้ง ก่อ น
เริ่ม ทางานและระหว่า งทางาน จัด ดูง านนอกสถานที่ หรือ จัด ฝึก งานนอกสถานที่ใ น
หน่ว ยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่ เ กี่ ย วข้อ งหรือ หน่ว ยงานที่มีลัก ษณะในการทางาน
คล้า ยคลึง กัน เพื่อ ให้ไ ด้แ นวความคิด ใหม่ๆ ไปพัฒ นางาน มีก ารเปลี่ย นตาแหน่ง งาน
ระยะสั้น ๆ เพื่อ ให้เ ห็น ภาพรวมและเข้า ใจลัก ษณะของงานทั้ง องค์ก ร พัฒ นางาน
อย่ า งสม่าเสมอ โดยมีการจัด อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ในเนื้อหาของงานที่รับ ผิ ดชอบ
และงานอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง ภายในองค์ก รและนอกองค์ก ร พัฒ นาบุค ลากรให้มี
ความรู้ด้า นภาษาต่า งประเทศ พัฒ นาทัก ษะการพูด และการแก้ไขปัญ หาเฉพาะหน้า
สร้ างวัฒ นธรรมองค์กรในเชิงบวกร่ว มกัน และมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติ งาน
ด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศ
กลุ่ม ข้า ราชการให้ข้อ เสนอแนะต่อ สานัก งานประกัน สัง คมว่า ควรพัฒ นา สานัก งาน
ประกัน สัง คมให้ เ ป็น หน่ว ยงานที ่ม ีค วามก้า วหน้า และเป็น ผู ้น าด้า นเทคโนโลยี
เทีย บเท่า เอกชนเพื่อ สนับ สนุน การปฏิบัติง านของหน่ว ยปฏิบัติ สร้า งความรู้ค วาม
เข้า ใจแก่ผู้ใ ช้บ ริก าร สร้า งภาพลัก ษณ์ที่ดีต่อ ประชาชน ส านัก บริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศควรมีบุค ลากรที่มีคุณ ภาพและมีค วามรู้ค วามสามารถและมีค วามเป็น มือ
อาชีพ มากกว่า นี ้ พัฒ นาระบบงานกองทุน เงิน ทดแทน ระบบว่า งงาน ระบบ
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มาตรา 40 และระบบอื่น ๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ ว ถูก ต้องไม่ยุ่งยาก ใช้เ ทคโนโลยี
ที ่ท ัน สมัย สามารถเชื ่อ มโยงกับ หน่ว ยงานอื ่น ได้ จัด สรรเครื ่อ งมือ ที ่ท ัน สมัย ให้
เพีย งพอต่อ จ านวนเจ้า หน้า ที่ พัฒ นาเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ (Network) รวมทั ้ง
wifi ให้มีค วามรวดเร็ว ลดขั้น ตอนในการทางานเพื่อ จะได้บ ริก ารผู ้ ป ระกัน ตนให้
ได้รับ ความพึง พอใจสู งสุด พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ส อดคล้องกับ สภาพ
พื ้น ที ่ แ ละตอบสนองภารกิจ ที ่เ พิ ่ม ขึ ้น อย่า งทัน ท่ว งที อ านวยความสะดวกแก่
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการเข้า ถึง ข้อ มูล ต่าง ๆ ขององค์ก รได้ง่า ยขึ้นผ่า นเว็บ ไซต์ ข องสานักงาน
ให้เ จ้า หน้า ที่ส ามารถดึงข้อ มูล ได้ต ลอดเวลาโดยไม่ต้อ งรอหลัง เลิก งาน พัฒ นาระบบ
ฐานข้อ มูล และระบบการประมวลผลข้อ มูล ให้ถูก ต้อ งน่า เชื่อ ถือ บัน ทึก ข้อ มูล ให้เป็น
ปัจ จุบ ัน ใช้ก ระดาษ ให้ น ้อ ยลง ลดปริม าณ เอกสารที ่ต ้อ งจัด เก็บ ควรมีแ ผน
เตรีย มการป้อ งกัน ปัญ หาที่อ าจจะเกิด ขึ้น ล่ว งหน้า และเตรีย มแผนพัฒ นาระบบเพื่อ
รองรับ การขยายงานในอนาคตให้ท ัน การ ควรพัฒ นาเทคโนโลยีใ ห้เ จ้า หน้า ที่
สามารถทางานที่บ้า นได้ผ่า นระบบคอมพิว เตอร์ พัฒ นาใช้ร ะบบบาร์โ ค้ด ในการรับ
ชาระเงิน ไม่ค วรจากัด สิ ท ธิก ารเข้าใช้ง านระบบอิน เตอร์เน็ต ควรเปิด ระบบ Online
ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ ส ามารถเข้าทางานได้ เช้า ขึ้น กว่า เดิม พัฒ นาระบบในการให้ บ ริก ารเรื่อ ง
ต่า ง ๆ แก่น ายจ้า งและผู้ป ระกัน ตนผ่า นอิน เตอร์เ น็ต เพื่อ ลดปริม าณผู้ม าติด ต่อ ณ
ส านัก งาน ปรับ ปรุง ขั ้น ตอนการท างานของเจ้า หน้า ที ่ท ุก ขั ้น ตอนด้ว ยระบ บ
คอมพิว เตอร์เ พื่อ ความสะดวกในการติด ตามตรวจสอบของหัว หน้า งาน ส่ว นกลาง
ควรปรับ ปรุง รายงานสรุป ในระบบอิน ทราเน็ต ให้ค รอบคลุม ข้อ มูล ที่จาเป็น มากขึ้น
เพื่อ ลดปริม าณงานของหน่ว ยบริก ารที่ต้อ งดึง ข้อ มูล เอง สรุป รายงานเอง เ นื่อ งจาก
ข้อมูล มีจานวนมาก
4.1.2 กลุ่ม ที่ไ ม่ใ ช่ ข้า ราชการ
กลุ ่ม ที ่ไ ม่ใ ช่ข ้า ราช ก ารมีข ้อ เส น อแ น ะต่อ ทิศ ท างการพัฒ น าขอ งส านัก งาน
ประกัน สัง คมเพื่อ ให้เ กิด ความพึง พอใจและมีป ระสิท ธิภ าพในการทางานด้า นการ
ให้บ ริก าร ด้า นองค์ก ร ด้า นค่า ตอบแทนและสวัส ดิก าร ด้า นการบริห ารงานบุค คล
ด้ านการฝึ กอบรม และด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดังนี้
ด้ า นการให้บริ การ
กลุ ่ม ที ่ไ ม่ใ ช่ข ้า ราช การเสนอแนะให้พ ัฒ นาด้า นการให้บ ริก ารของส านัก งาน
ประกัน สัง คมเพื่อ ให้ บ ริก ารประชาชนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ไป โดยจัด สถานที่ใ ห้เ หมาะสม
สะอาด และให้ ก ารต้อ นรับ ที ่ เ ป็น ที ่ พ ึง พอใจแก่ ผู ้ม าติด ต่อ ยิ้ม แย้ม พูด จาสุภ าพ
สร้า งความประทับ ใจจริง ใจ บริก ารด้ว ยใจ ให้บ ริก ารอย่า งเป็น ธรรมทั้ง ต่อ นายจ้า ง
ลูก จ้า ง และผู้ป ระกัน ตน หรือ แม้แ ต่เ จ้า หน้า ที่ด้ว ยกัน เอง ต้อ งการให้ เ พิ่ม สาขาของ
ส านัก งานประกัน สัง คม พัฒ นาการบริก ารให้เ ป็น เลิศ ให้ เ ป็น ตัว อย่า งที ่ด ี ก ับ
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หน่ว ยงานราชการอื่น ๆ ใครบริก ารดีก็ใ ห้ร างวัล เพื่อ เป็น ขวัญ กาลัง ใจ หัว หน้า งาน
หัว หน้า ฝ่า ยควรพัฒ นาตัว เองให้ม ีค วามรู ้ใ ห้ม ากๆ พัฒ นาคนในหน่ว ยงานให้ มี
จิต สานึก ในการให้บ ริก าร การเอาใจเขามาใส่ใ จเรา ให้บ ริก ารที่มีคุณ ภาพ ให้ค วาม
สะดวกรวดเร็ว ลดขั้น ตอน ประหยัด เวลา ประหยัด ค่า ใช้จ่า ย ผู้ป ระกัน ตนได้รับ
ประโยชน์ สู งสุ ด
ด้ า นองค์กร
ต้อ งการให้ส านัก งานพัฒ นาไปในทิศ ทางที่เ ป็น เอกเทศมากขึ้น เป็น องค์ก รอิส ระ
เพื่อ เกิด ความคล่อ งตัว ในการทางาน ภาพลัก ษณ์อ งค์ก รมี เ อกลัก ษณ์โ ดดเด่น การ
แต่ง กายควรเป็น มาตรฐานเหมือ นกัน ทั่ว ประเทศ มีสานัก งานเป็น ของตนเองและ
เป็น แบบเดีย วกัน ทั่ว ประเทศ มีอ ากาศถ่า ยเทสะดวก ห้อ งทางานโล่ง โปร่ง สบาย
กว้า งขวางทัน สมัย อย่า งธนาคารพาณิช ย์ มีเ ครื่อ งปรับ อากาศและเครื่อ งกรอง
อากาศที ่เ พีย งพอ ปรับ ปรุง ซ่อ มแซมอาคารส านัก งานให้ม ีส ภาพที ่ด ี มีห ้อ งให้
เจ้า หน้าที่รับ ประทานอาหารและมีห้อ งเก็บ เอกสารเป็น สัด เป็น ส่ว น สร้า งสานัก งาน
ให้ น่า อยู่ เพื่อ ความสุข กายสบายใจ มีอุป กรณ์เ ครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ที่ทัน สมัย ปรับ ปรุง
สภาพแวดล้อ มให้ส วยงาม พัฒ นาด้า นความโปร่ง ใส มีคุณ ธรรมจริย ธรรมเมตตา
ธรรมยุต ิธ รรม มีค วามรับ ผิด ช อบ ต่ อ สัง คมและส่ว น รวม เป็น ที ่ย อมรับ ของ
ผู้ป ระกัน ตนมากขึ้น ดูแ ลเรื่อ งสิท ธิป ระโยชน์ ใ ห้แ ก่ผู ้ป ระกัน ตนอย่า งดีที่สุด การ
บริห ารงานและการปฏิบัติง านเป็น ไปในทางทิศ เดีย วกัน มี ร ะเบีย บแนวปฏิบัติ ที่
ชัด เจน มีคู่มือ ในการปฏิบัติง านที่ล ะเอียดและเป็น ปัจ จุบัน พัฒ นาการให้ บ ริการของ
สถานพยาบาล สร้ า งความรู้ความเข้า ใจความคุ้มค่าของการประกัน สั ง คม ไม่รับ งาน
สนองนโยบายของรั ฐ บาลมากเกิน ไป เผยแพร่ความรู้ข้อ กาหนดของพระราชบัญ ญัติ
ประกัน สัง คมอย่า งแพร่ห ลาย บริห ารกองทุน อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและมั่น คง รัก ษา
เสถีย รภาพของกองทุน สร้า งความเชื่อ มั่น ให้แ ก่ผู้ม ารับ บริก าร ให้ค วามมั่น คงใน
อนาคตแก่ผู้ ป ระกัน ตนอย่ างแท้จริ ง
ด้ า นค่า ตอบแทนและสวัสดิการ
ต้อ งการให้ เ พิ่ม ค่า ตอบแทนและสวัส ดิก ารให้เ ทีย บเท่า หน่ว ยงานอื่น เช่น ธนาคาร
และทุก ตาแหน่ง ควรมีโ บนัส มี ค วามก้า วหน้า และมั่ น คงในหน้า ที่ก ารงาน มี เ ครื่อ ง
แต่ง กายชุด ฟอร์ม ที่ส วยสง่า งามกว่า นี้ ควรเพิ ่ม สวัส ดิก ารด้า นเงิน เดือ น กองทุน
สารองเลี้ย งชีพ ค่า เช่า บ้า น หรือ ค่า ผ่อ นบ้า น ค่า เดิน ทาง เบี้ย เลี้ย ง เครื่อ งราช โอที
ค่า เล่า เรีย นบุต ร สิท ธิใ นการกู ้ย ืม เงิน เพื ่อ ซื ้อ บ้า นหรือ รีไ ฟแนนซ์ด อกเบี ้ย ต่ า
สวัส ดิก ารเช่า ซื ้อ รถจัก รยานยนต์ ห รือ รถยนต์ ด อกเบี ้ย อัต ราถูก ขยายวงเงิน กู้
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ก ระทรวงแรงงานให้แ ก่พ นัก งาน ตลอดจนค่า ความเสี่ย งในการ
ทางาน สวัส ดิก ารการรัก ษาพยาบาลครอบคลุม ถึง บิด า มารดา สามี ภรรยา และ
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บุต ร รวมถึง ตัว พนัก งานเองควรให้ค รอบคลุม ในเรื่อ งของค่า รัก ษาพยาบาล โดยไม่
จ าเป็น ต้อ งเข้า โรงพยาบาลตามบัต ร ก็ส ามารถเบิก ค่า รัก ษาได้ต ามวงเงิน ที่
ก าหนดให้ บ ารุง ขวั ญ และก าลัง ใจของพนัก งานในองค์ก ร ปรับ สวัส ดิก ารของ
พนัก งานชั้น ต้น ปรับ ตาแหน่ง ตามวุฒ ิ ก ารศึก ษา ความยุติธ รรมในการจัด สรรงาน
ระหว่า งเจ้า หน้า ที่บัน ทึก ข้อ มูล กับ นัก วิช าการ ให้ค วามใส่ใ จในบุค ลากรให้ม ากขึ้น
กว่า เดิม เช่น กรณี เ จ็บ ป่ว ยไม่ส บายของบุค ลากรรวมไปถึง พ่อ แม่พี่น้อ ง เพื่อ สร้า ง
ขวัญ และกาลังใจของผู้ป ฏิบัติ ใ ห้ รู้สึ ก อบอุ่น ปลอดภัย ในการทางานกับองค์ก ร รายได้
และค่า ตอบแทนควรเท่า เทีย มกัน ทั่ว ประเทศ ชาระเงิน สมทบกองทุน ประกัน สัง คม
ให้กับ พนัก งานโดยไม่ห ัก เงิน เดือ น คุ้ม ครองคนในครอบครัว ดูแ ลเมื่อ มีพ นัก งาน
เกษีย ณอายุ เช่น ของที ่ร ะลึก เพื ่อ เป็น รางวัล ในการท า งานที ่ผ ่า นมา ปรับ ปรุง
สวัส ดิก ารของพนัก งานประกัน สัง คมให้ดีก ว่า นี้ เช่น มี เ งิน เพิ่ม ตามอายุง าน ควรมี
รางวัล ยกย่อ งชมเชยผู ้ที ่ตั ้ง ใจท างานโดยไม่ห ยุด ไม่ข าดไม่ล า ควรมีเ งิน ประจ า
ตาแหน่ง แก่เ จ้า หน้า ที ่ที ่นั ่ง เคาน์เ ตอร์ก ารเงิน เพื ่อ สร้า งขวัญ และก าลัง ใจในการ
ทางาน ควรมีค่า ตอบแทนเพิ่ม ให้แ ก่เ จ้า หน้า ที่วินิจ ฉัย สานัก งานประกัน สัง คมควรที่
จะมีก องทุน ส ารองเลี ้ย งชีพ ให้ก ัน พนัก งานทุก คน พิจ ารณาให้ค ่า ตอบแทนกรณี
พนัก งานเกษีย ณอายุต ามอายุง าน เพิ่ม โบนัส พนัก งานจาก 1 เดือ น เป็น 3 เดือ น
ให้โ อกาสเจ้า หน้า ที่ที่ป ฏิบัติง านเกิน 10 ปี มีโ อกาสก้า วหน้า มากกว่า นี้ และให้ เ งิน
ตอบแทนที่เ หมาะสมกับ ประสบการณ์ที่ทางาน ให้ ทุน การศึก ษา และกองทุน การ
ประสบอัน ตรายในการทางาน พนัก งานราชการมาทางานปีเดียวมีเงิน เดือนมากกว่า
พนัก งานประกัน สัง คมทางานมา 12 ปี ทาให้ห มดกาลัง ใจการทางาน ผู ้ที่ทางาน
หน้าที่เ ดีย วกัน ควรได้รับ ค่าตอบแทนเท่า กัน ไม่ใ ช่พิจ ารณาจ่า ยค่า ตอบแทนตามวุฒิ
อย่ า งเดีย ว ควรมีห ลักเกณฑ์ในการปรับ ฐานเงิน เดือนให้ แ ก่พ นัก งานที่มีอ ายุง านมาก
เพื่อให้ พนั กงานทางานอย่า งมี ความสุ ข
ด้ า นการบริ หารงานบุค คล
ผู้บ ริห ารมีภ าวะผู้นา บริห ารด้ว ยความยุติธ รรม โปร่ง ใส เป็น ธรรม เป็น กลาง ไม่
แบ่ง ชั้น วรรณะ เสมอภาค เท่า เทีย ม ไม่เ ลือ กปฏิบัติ รับ ฟัง ความคิด เห็น จากทุก คน
เปิด โอกาสให้พ นัก งานได้แ สดงความเห็น บ้า ง ลดช่อ งว่า งระหว่า งข้า ราชการและ
พนัก งาน วิเ คราะห์ง านและอัต รากาลัง เพิ่ม อัต รากาลัง ให้เ หมาะสมเพีย งพอกับ
ปริม าณงานในแต่ล ะสานัก งาน สรรหาผู้ป ฏิ บ ัติง านที่มีจิต ให้บ ริก ารจริง ๆ บรรจุ
แต่ง ตั ้ง โยกย้า ยเจ้า หน้า ที ่ล งให้ค รบถ้ว นไม่ใ ห้ข าดหายไปด้ว ยความรวดเร็ว มี
โครงการกลับ บ้า นเกิด ปรับ ตาแหน่ง โดยไม่ต้อ งย้า ยไปไกลบ้า นเพื่อ ให้ค รอบครัว ได้
อยู่พ ร้อ มหน้า กัน ประกาศตาแหน่งว่า งให้ ท ราบทั่ว กัน ทางอิน ทราเน็ต ควรเปิด สอบ
ข้า ราชการเองเพื่อ ให้ โ อกาสบุค ลากรในหน่ว ยงานประกัน สั ง คมได้เติบ โตก้าวหน้า มี
ระบบการวัด ผลที่ มีป ระสิท ธิภ าพ มีห ลัก เกณฑ์ชัด เจนเปิด เผย บริห ารงานบุค คลให้
เหมาะสมกับ ขีด ความสามารถของแต่ล ะคน พิจ ารณาความดีค วามชอบตามตัว ชี้วัด
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ตามความจริง และเป็น ธรรม ไม่นาเรื่อ งการลางานมาประกอบการพิจ ารณาความดี
ความชอบเนื่อ งจากบางคนส่ง ใบลาตามจริง แต่บ างคนหนีง านไปโดยไม่ไ ด้ส่ง ใบลา
ตามระเบีย บ มีมาตรฐานในการแบ่งหน้าที่ความรับ ผิ ดชอบและการปฏิบัติงานที่เป็น
งานแบบเดีย วกัน แบ่ง หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบในแต่ล ะงานให้ชัด เจนและเท่า เทีย ม
กัน มีแ นวปฏิบัติที่ชัด เจนเป็น ปัจ จุบัน เป็น แนวเดีย วกัน ทั่ว ประเทศสะดวกในการ
ปฏิบัติ แ ละประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ท ราบทั่ว กัน เน้น ความสามารถของบุค ลากรที่มีค วาม
ถนัด และชานาญ มีก ารสับ เปลี่ย นหมุน เวีย นงานกัน ทาเพื่อ ไม่ใ ห้ทางานเดิม ๆ นาน
เกิน ไปแต่ก็ไ ม่ควรบ่อ ยเกินไป เพื่อจะได้ เ รีย นรู้งานใหม่แ ละเข้าใจงานของสานัก งาน
ประกัน สัง คมทุก ด้า น มีก ฎเกณฑ์ใ นการปรับ ตาแหน่ง เช่น ทางานตั้ง แต่ 5 ปีขึ้น ไป
สามารถปรั บ ตาแหน่งจากชั้น ต้นเป็ นชั้น สู งได้เพื่อ เป็นขวัญกาลั ง ใจให้กับเจ้าหน้าที่ มี
บุค ลากรเชี ่ย วชาญ เฉพ าะด้า นใน แต่ล ะจัง หวัด เช่น ด้า น กฎ ห มาย ด้า นสื ่อ
ประชาสัม พัน ธ์ ด้า นคอมพิว เตอร์ ด้า นไอที เป็น ต้น มีฝ่า ยงานรับ ผิด ชอบ ม. 40
โดยตรง มีผู้นาที่เ ข้ม แข็ง ไม่ต กเป็น เครื่องมือ ของนัก การเมือ ง เจ้า หน้าที่ผู้ป ฏิบัติง าน
ทุก คนต้อ งการทางานอย่า งมีค วามสุ ข และมีกาลัง ใจที่ จ ะปฏิบัติง านเพื่อ องค์ก ร มี
ความสามัค คี มีน้ าใจช่ว ยเหลือ กัน ในการท างานและรัก องค์ก ร การพิจ ารณา
มอบหมายงานหรือ สับ เปลี่ย นงานควรคานึง ถึง ความถนัด ของผู้ป ฏิบัติแ ละควรให้
ผู ้ป ฏิบ ัต ิง านได้ม ีส ่ว นร่ว มแสดงความคิด เห็น เพื ่อ การท างานอย่า งมีค วามสุข มี
ระเบีย บวิน ัย ผู ้ที ่ก ระท าความผิด ต้อ งถูก ลงโทษตามระเบีย บ พนัก งานต้อ งการ
โอกาสก้า วหน้า มากกว่า นี ้ มีแ ผนผัง ความก้า วหน้า ของพนัก งานประกัน สัง คมที่
ชัด เจน การสอบปรับ วุฒ ิร อนานเกิน ไป ควรพิจ ารณ าระยะเวลาการท างาน
ประกอบการปรับ วุฒิ ห รือ ปรับ ให้ โ ดยไม่ต้อ งสอบ ควรบรรจุผู้ที่มีค วามสามารถตรง
ตามคุณ สมบัติ ได้ ทางานตรงตามวุฒิ และผู้บ รรจุ ใ หม่ค วรได้รับ การสอนงานฝึก งาน
ก่อ นปฏิบัติจ ริง ควรบรรจุพ นัก งานที่ทางานมานานเกิน 10 ปีเ ข้า เป็น ข้า ราชการ
เพื่อ สร้า งขวัญ กาลัง ใจและความมั่น คงในชีวิต พอใจกับ การประเมิน ผลงานปีล ะ 2
ครั ้ง ของพนัก งานเพื ่อ จะได้ม ีค วามกระตือ รือ ร้น ในการ ท างาน ให้อ านาจการ
ตัด สิน ใจแก่พ นัก งานผู ้ป ฏิบัติเ ต็ม ที่ ลูก จ้า งชั่ว คราวงานมาตรา 40 ขอบรรจุเ ป็น
พนัก งานประกัน สังคมโดยไม่ต้อ งสอบเพื่อประหยัด งบประมาณ บริห ารงบประมาณ
โดยไม่เ น้น ด้า นกิจ กรรมมากจนทาให้ไ ม่มีเ งิน พอซื้อ วัส ดุสานัก งาน เป็น เหตุใ ห้ง าน
ติดขัด ไม่ควรให้ พนั กงานที่อ ายุเ กิน 45 ปีนั่ง ONE STOP SERVICE
ด้ า นการฝึกอบรม
จั ด การฝึกอบรมให้ ค วามรู้ อย่างสม่าเสมอ สร้างความตระหนักให้ กับบุคลากรภายใน
องค์ก รให้ มีค วามซื่อ สัต ย์ โปร่ง ใสมีคุณ ธรรมจริย ธรรม เมตตาธรรม รับ ผิด ชอบ มี
น้าใจ ปลูก จิต สานึก ให้ทุก คนรัก องค์ก ร จริง ใจต่อ กัน เข้าใจงานซึ่ง กัน และกัน มี ก าร
ประสานงานที่ดี การทางานเป็น ทีม สามัค คีกัน รัก ใคร่ป รองดองกัน และช่ว ยเหลือ
กัน ในการแก้ไ ขปัญ หาการทางานให้สาเร็จ ด้ว ยดี สอนงานให้กับ เจ้า หน้า ที่ใ หม่ ใ ห้
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เป็น ก่อ นทางานจริง จัด ให้มีก ารอบรมให้ค วามรู้กับ พนัก งานที่ทางานมานานและที่
ปฏิบ ัต ิง านอยู ่ ใ นหน่ว ยงานเดิม ๆ ให้ม ีก ารปรับ เปลี ่ย นงานบ้า ง มีก ารวัด ความรู้
ความสามารถของพนั ก งานเจ้าหน้า ที่ รวมทั้ง ข้า ราชการในทุกระดับ เพื่อจัด อบรมให้
เหมาะสมกับ ความรู้ค วามสามารถของแต่ล ะคนและจัด ให้ทางานตรงกับ ความรู้ที่มี
ควรมีส ่ว นงานบุค คลและงานฝึก อบรมในทุก ภูม ิภ าคเพื ่อ รับ ผิด ชอบ ในการเป็น
วิท ยากรบรรยายงานประกัน สัง คมอย่า งมือ อาชีพ และลดค่า ใช้จ่า ยในการเดิน ทาง
พัฒ นาความรู้ค วามสามารถด้า นเทคโนโลยี เรื่องการใช้ Program ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
กับ งานประกัน สัง คมมากกว่า นี้ พัฒ นาการทางานที่เ ป็น ระบบและการทางานเป็น
ทีม ควรอบรมหัว หน้า งานให้มีค วามรู้ทุก ด้า น กรณีเ ปลี่ย นหน้า ที่รับ ผิด ชอบงาน
ควรให้ไ ด้รับ การฝึก อบรมก่อ นเพื ่อ ให้มีค วามรู้ใ นการนาไปปฏิบ ัต ิง านได้อ ย่า งมี
ประสิท ธิภ าพและถูก ต้อ ง ควรพัฒ นาบุค ลากรให้มีก ารปฏิบัติง านไปตามแนวปฏิบัติ
เดีย วกัน ปลูก ฝัง จิต สานึก ในการให้บ ริก าร สร้า งองค์ค วามรู้เ พิ่ม เติม ให้กับ บุค ลากร
ทดสอบความรู้ แ ละประสิทธิภ าพในการตอบและแก้ไขปัญ หาให้กับ ผู้ ม าติด ต่อ มีการ
ประเมิน ผลความรู้อ ย่า งสม่าเสมอและต่อ เนื่อ ง การจัด อบรมให้ ส ามารถประยุก ต์ใ ช้
กับ งานที ่เ กี่ย วข้อ งได้ จ ริง พัฒ นาระบบ EQ ของเจ้า หน้า ที ่ แ ละผู ้บ ัง คับ บัญ ชาให้
สามารถควบคุม อารมณ์ต นเองได้แ ละแสดงออกอย่างเหมาะสม เตรีย มพร้อมในการ
ทางานเพื ่อ รองรับ นโยบายใหม่ๆ ของรัฐ บาล อบรมเรื่อ งการให้บ ริก ารและการ
ปฏิ บ ั ต ิตัว กับ ผู้ม าติด ต่อ สร้า งภาพลัก ษณ์ ที่ดี ใ นสายตาคนภายนอก ควรให้มีก าร
อบรมความรู้ ง านประกัน สัง คมให้ม ากกว่า นี้ เพราะบางเรื่อ งเกี่ย วกับ ประกัน สัง คม
เจ้า หน้า ที่บ างคนยัง ไม่ท ราบ ส่ง เสริม ให้มีก ารถ่า ยทอดองค์ค วามรู้วิธ ีป ฏิบัติ ง าน
ภายในกลุ่ม งานและงานอื่น ๆ ของหน่ว ยงานให้ม ากขึ้น ทา KM แนวปฏิบัติง านที่
ปรับ ปรุง แก้ไ ขใหม่ ๆ เพื่อ ให้ บุค ลากรในแต่ล ะฝ่า ยรู้ง านและระบบของฝ่า ยอื่น ๆ
ด้ว ย ส่ง เสริม เรื่อ งการทางานในเวลาให้เ ต็ม ที่ไ ม่ส ่ง เสริม การทางานล่ว งเวลา ใช้
เทคโนโลยี ที่ทัน สมัย ช่ว ยในการจัด อบรม เช่น วีดีโ อคอนเฟอร์ เ รนซ์ เพื่อ ลดเวลา
และค่า ใช้จ่ายในการเดิน ทาง ควรให้ ค วามสาคัญ กับ งานในหน้าที่ม ากกว่าครอบครัว
ซึ่ง เป็น เรื่ อ งส่ว นตัว ไม่เ อารัด เอาเปรีย บเพื่อ นร่ว มงานโดยอ้า งภารกิจ ส่ว นตัว ทุ่ม เท
การทางานเพื่อ ประชาชนให้ ม ากกว่า นี้ หมุน เวีย นบุค ลากรให้เ ข้า รับ การฝึก อบรม
อย่า งทั ่ว ถึง เสริม สร้า งทัก ษะด้า นภาษา ทัก ษะในการสื ่อ สาร การบริก าร การ
บริห ารเวลา บุค ลิก ภาพ ควรจะมีก ารออกกฎบัง คับ ให้ทุก คนต้อ งผ่า นการอบรม
อย่ างน้ อยปี ล ะ 1 ครั้ ง
ด้ า นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้อ งการให้มี อุป กรณ์เ ครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ สิ่ง อานวยความสะดวกในการท างานที ่ มี
ประสิท ธิภ าพ เครื่อ งใหม่ ทัน สมัย ใช้ง านได้จ ริง โดยเฉพาะเครื่อ งคอมพิว เตอร์
เครื่อ งพิม พ์ และโทรศัพ ท์ ที่เ พีย งพอกับ จานวนเจ้า หน้า ที่ เสมอภาค ไม่ปิด กั้น การ
ใช้ง าน ไม่จากัด user ในการดูข้อ มูล ของฝ่า ยอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ งาน มี ร ะบบการ
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ทางานที่ทัน สมัย และมีก ารพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ งทัด เทีย มกับ หน่ว ยงานอื่น พัฒ นา
ระบบให้ ส อดคล้ อ งและตอบสนองภารกิจ ที่เพิ่ม ขึ้น ได้อ ย่า งทัน เวลา และควรมี ค วาม
ยืด หยุ ่น คล่อ งตัว และมี ป ระสิท ธิภ าพมากกว่า นี ้ ประมวลผลเร็ว กว่า นี ้ ไม่ ล ่า ช้า
ติด ขัด หรือ เสีย บ่อ ย งานจะได้ไ ม่ส ะดุด หยุด ชะงัก ปรับ ปรุง ระบบ Wifi ให้ ใ ช้ ง านได้
จริ ง ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ป ระชาชนรับ ทราบถึง สิท ธิป ระโยชน์ ผ่า นสื่อ ต่า งๆ ให้ม ากขึ้น
ม.40 มีเ อกสารเผยแพร่ม ากขึ้น ไม่ ค วรมีส มุด ชาระเงิน เพื่ อ ลดขั้น ตอนการทางาน
และช่ว ยประหยัดทรั พ ยากร พัฒ นาระบบ E-Service และเพิ่มช่องทางการติดต่อ ไร้
สาย เช่น การติด ต่อ งานผ่า นอิน เตอร์เ น็ต การส่ง เอกสารผ่า นอิน เตอร์เ น็ต พัฒ นา
เทคโนโลยีใ ห้อานวยความสะดวกในการออกพื้น ที่ เช่น เครื่อ งยิง บาร์โ ค้ด เครื่อ งที่
ใช้ใ นการตรวจสอบข้อ มูล ประวัต ิต ่า งๆ ตรวจสอบสิท ธิ และออกใบเสร็จ ด้ว ย
คอมพิว เตอร์ไ ด้ข ณะออกหน่ว ยนอกสถานที่ ใบเสร็จ รับ เงิน ควรปรับ ปรุง ให้มีข นาด
เล็ก ลงและเพิ่ม ข้อ มูล แจ้ง ยอดค้า งชาระในใบเสร็จ เว็บ ไซต์ข องสานัก งานควรจะมี
ลิง ค์ข องส่ว นราชการที่เกี่ย วข้อ งเพื่อ ใช้ใ นการตรวจสอบข้อ มูล ของผู้ป ระกัน ตนหรือ
นายจ้า ง เช่น ลิ้ง ค์ ก รมพัฒ นาธุร กิจ การค้า เพื่อ ตรวจสอบสถานะของนายจ้า ง ลิ้ง ค์
กรมบัง คับ คดีเ พื ่อ ตรวจสอบเกี ่ย วกับ การพิท ัก ษ์ท รัพ ย์ ห รือ การล้ม ละลายของ
นายจ้า ง ลิ ้ง ค์ ส านัก ทะเบีย นราษฎร์เ พื ่อ ตรวจสอบภูม ิล าเนาของนายจ้า งและ
ผู้ป ระกัน ตน เป็น ต้น โทรศัพ ท์ค วรมีปุ่ม กดสาหรับ การรอสาย ใช้เ ทคโนโลยีใ นการ
ปฏิบ ัติง านให้ม ากขึ้น ลดขั้น ตอนการท างานและระบบงานที ่ซับ ซ้อ น ลดการใช้
เอกสารที่ไ ม่มีค วามจ าเป็น ลง ปรับ ปรุง ระบบฐานข้อ มูล ให้เ ป็น ปัจ จุบ ัน ครบถ้ว น
ถูก ต้อ งและเป็น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน ควรวางระบบของหน่ว ยงานให้ดีก่อ นแล้ว
ค่อ ยเปิด ใช้ง าน พัฒ นาระบบการทางานของกองทุน เงิน ทดแทนให้เสถีย รมากกว่า นี้
มี เ จ้า หน้า ที ่ ค อยแก้ป ัญ หาให้อ ย่า งรวดเร็ว และทั่ว ถึง ต้อ งการให้จัง หวัด สามารถ
ดาเนิน การติดตั้ง อิน เตอร์เน็ต ที่จังหวัดได้เ ลยโดยไม่ต้อ งรอสั ญ ญาณอิน เตอร์เน็ตจาก
ส่ว นกลาง เนื่อ งจากเป็น พื้น ที่ที่อ ยู่ห่า งไกล ความแรงของสัญ ญาณที่อ อกมาจาก
ส่ว นกลางค่อ นข้า งอ่อ น หรือ ไม่ก ็ส ่ว นกล างต้อ งเพิ ่ม ความแรงของสัญ ญ าณ
อิน เตอร์เ น็ต และสัญ ญาณ Wifi ให้ม ากกว่า นี้เ พื่อ ให้ ก ารทางานมีป ระสิท ธิภ าพมาก
ยิ่ ง ขึ้น พัฒ นาอุป กรณ์เทคโนโลยี รองรับ การดึง ข้อ มูล จากสมาร์ท การ์ด การติด ต่อ กัน
ภายในประกัน สัง คมเองติด ต่อ ยาก ไอพีโ ฟนก็ไ ม่มีป ระโยชน์ ม ากนัก เพราะโทรไปก็
โอนไม่ไ ด้ ไม่มีเ ครื่อ งรับ ทุก ฝ่า ย โทรได้บ้า งบางเบอร์ โทรไปก็ห าเจ้า หน้า ที่ รับ ไม่ไ ด้
เพราะไม่มีใ ครอยากจะรั บ เรื่อ งเนื่อ งจากโทรไปไม่ต รงฝ่า ยจะให้ไ ปตามก็อ ยู่ค นละ
ชั้น คนละอาคาร ไม่ทัน กับ เรื่อ งที่ต้อ งการคาปรึก ษาโดยด่ว น โทรศัพ ท์ก็ ส ายไม่เ คย
ว่า ง ควรมีเ ครื่อ งสแกนเอกสารโดยไม่ต้อ งให้ผู้ ป ระกัน ตนถ่า ยเอกสารมา เมื่ อ สแกน
เอกสารแล้ว สามารถบัน ทึก ลงระบบได้ แ ละเจ้า หน้า ที่ ส ามารถค้น หาดูไ ด้ ภ ายหลัง
โดยไม่ต้องไปรื้ อแฟ้ม มาดู อีกทั้งยังช่ว ยประหยัดพื้ นที่ ในการเก็บเอกสาร
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4.2 ท่า นต้อ งการสิ่งจูง ใจในการทางานอย่า งไร เพื่อ ให้เ กิด ความพึง พอใจและมี
ประสิทธิ ภ าพในการทางาน
จาแนกสิ่ง จูง ใจในการทางานที่บุค ลากรต้อ งการให้สานัก งานประกัน สัง คมปรับ ปรุง
เพื่อ ให้เ กิด ความพึง พอใจและมีป ระสิท ธิภ าพในการทางานเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภท
ของบุ คลากร ได้แก่ กลุ่ มข้าราชการและกลุ่ มที่ ไม่ใช่ข้ าราชการ ได้ดัง นี้
4.2.1 กลุ่มข้า ราชการ
กลุ่ม ข้า ราชการมีข้อ เสนอแนะให้สานัก งานประกัน สัง คมปรับ ปรุง เพื่อ ให้บุค ลากร
เกิด ความพึง พอใจและมีป ระสิท ธิภ าพในการทางานให้กับ สานัก งานประกัน สัง คม
มากขึ้น ทั้ง ในด้า นเงิน เดือ นค่า จ้า งค่า ตอบแทน ด้า นค่า ล่ว งเวลา ด้า นค่า ตอบแทน
พิเ ศษ ด้า นโบนัส ด้า นการบรรจุแ ต่ง ตั้ง โยกย้า ยและเลื่อ นระดับ ด้า นความมั่น คง
ก้า วหน้า ด้า นวัส ดุอุป กรณ์แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้า นการบริห ารงาน ด้า น
อาคารสถานที่ ด้า นการรัก ษาพยาบาล ด้า นค่า เช่า บ้า นและบ้า นพัก ด้า นสิน เชื่อ
ด้านสวัส ดิการโดยรวม ด้านองค์กร และด้านฝึ กอบรมและดู งาน สรุปได้ดั งนี้
ด้ า นเงิน เดื อนค่า จ้ า งค่า ตอบแทน
ความเสมอภาคและเป็น ธรรมในการปรับ ขึ้น เงิน เดือ น ค่า ตอบแทนที่ส ูง ขึ้น ตาม
หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบและค่า ครองชีพ ที่เ พิ่ม สูง ขึ้น การจ่า ยค่า ตอบแทนที่ขึ้น กับ
ระยะเวลาการทางานและภาระงานที่ไ ด้รับ และความเสีย สละทุ่ม เทของเจ้า หน้า ที่
ป รับ อัต ราการขึ ้น เงิน เดือ น แ บ บ ก้า ว ห น้า ไม่น ้อ ยก ว่า ร้อ ยล ะ 6 ต่อ ปี ป รับ
ค่า ตอบแทนให้แ ก่ข้า ราชการกลุ่ม ที่ไ ด้รับ ผลกระทบจากการปรับ ค่า จ้า งเพิ่ม ตาม
นโยบายรัฐ บาล ทาให้ข้า ราชการกลุ่ม นี้ซึ่ง ทางานมานานมีอัต ราเงิน เดือ นที่ไ ม่เ ป็น
ธรรมเมื่อ เทีย บกับ พนัก งานประกัน สัง คมที่เ ข้า มาใหม่ ควรปรับ เพิ่ม ฐานเงิน เดือ นให้
เทีย บเท่าข้าราชการครู
ด้ า นค่า ล่วงเวลา
จัด สรรงบประมาณค่า ล่ว งเวลาให้ เ พิ่ม ขึ้น เพื่อ ให้ เ พีย งพอตามความมากน้อ ยของ
ปริ มาณงานในแต่ล ะหน่ว ยบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับ ค่าล่ว งเวลาตามที่ได้ทาจริง
โดยไม่ถูก จากัด โควตาและไม่ใ ช้ก ารเหมาจ่า ย อัต ราค่า ล่ว งเวลาแตกต่า งกัน ไปตาม
ระดับ ตาแหน่ง และควรบัน ทึก ผลการปฏิบ ัติง านผ่า นระบบคอมพิว เตอร์เ พื ่อ ใช้
ประกอบเป็ น ผลงานในการเบิ กค่ าล่ ว งเวลา
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ด้ า นค่า ตอบแทนพิเ ศษ
มีค ่า ต อ บ แท น วิช าชีพ แ ก่น ัก วิช าก ารเงิน แ ล ะ บัญ ชีแ ล ะนัก วิช าก ารส ถิต ิใ ห้
เช่น เดีย วกับ นิติก รหรือ นัก วิช าการคอมพิ ว เตอร์ นัก วิช าการคอมพิว เตอร์ข อเพิ่ม ค่า
วิช าชีพ กรณีส อบผ่า นใบประกาศโครงการสอบมาตรฐานวิช าชีพ ไอที ควรมีร างวัล
พิเ ศษให้แ ก่ ทีม งานหรือ เจ้า หน้า ที่ที่ ป ฏิบัติง านดีเ ด่น โดยกาหนดเงื่อ นไขให้ชัด เจน
เช่น ติด ตามหนี้ไ ด้ต ามเป้า หมาย หรือ มีเ งิน รางวัล ให้แ ก่เ จ้า หน้า ที่ต ามร้อ ยละของ
หนี้ที่ติด ตามได้ โดยใช้ง บ 10% ควรมีค่า ตอบแทนพิเ ศษให้แ ก่เ จ้า หน้า ที่ใ นทุก งาน
อย่า งเท่า เทีย มกัน จ่า ยเงิน เพิ่ม พิเ ศษให้แ ก่บุค ลากรในพื้น ที่ที่ไ ม่ค่อ ยมีใ ครอยากไป
ทางาน เพิ่ม เงิน ค่า เสี่ย งภัย ให้แ ก่เจ้า หน้า ที่ใ น 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ อีก 2,500
บาท เป็น 5,000 บาทต่อ เดือ น พนัก งานวิน ิจ ฉัย ต้อ งการเงิน ประจ าต าแหน่ง
หัว หน้า งานต้อ งการเงิน ประจาตาแหน่ง ควรมีเ งิน เพิ่ม ประสิท ธิภ าพให้บุค ลากร
เช่น เดีย วกับ หน่ ว ยงานศาล สานัก งาน ปปช. และกรมศุล กากร ให้ส มกับภาระงานที่
หนัก กว่า ของบุค ลากรสานัก งานประกัน สัง คมเมื่ อ เทีย บกับ บุค ลากรในหน่ว ยงาน
ราชการอื่น ๆ จ่ ายเบี้ ย ขยั นให้ แก่บุคลากรที่ไ ม่ใช้สิ ทธิวันลา หรือมีวันลาเหลื อ
ด้ า นโบนัส
จัด สรรเงิน กองทุน เพื่อ บริห ารสานัก งานประกัน สัง คมเพื่อ เป็น โบนัส ให้แ ก่บุค ลากร
ทุก ประเภทเพื ่อ ความเท่า เทีย มกัน ไม่เ หลื ่อ มล้ า จ่า ยโบนัส เช่น เดีย วกับ ธนาคาร
ข้า ราชการมีค วามรับ ผิด ชอบและความเสี่ย งมากกว่า พนัก งานจึง ควรได้รับ โบนัส ไม่
น้อ ยกว่า 1 เดือ น จ่า ยตามหลัก เกณฑ์เ ดีย วกั น กับ พนัก งานหรือ จ่า ยตามระดับ
ตาแหน่ ง
ด้ า นการบรรจุ แ ต่ งตั้ งโยกย้า ยและเลื่ อนระดับ
วิเ คราะห์แ ละกาหนดอัต รากาหลัง ให้เ พีย งพอกับ ปริม าณงาน เพิ่ม เจ้า หน้า ที่ง าน
มาตรา 40 ให้เ ทีย บเท่า งานประกัน สัง คม ให้ค าแนะน าเกี ่ย วกับ การโยกย้า ย
สับ เปลี่ย นตาแหน่ง ด้ว ยความชัด เจน พิจ ารณาโยกย้า ยและเลื่อ นระดับ ด้ว ยความ
รวดเร็ว เป็น ธรรมโปร่ง ใสตรงไปตรงมาตามความรู้ค วามสามารถและตามล าดับ
อาวุโ ส เน้น การสอบแข่ง ขัน อย่า งเป็น ธรรมแทนการทาผลงาน ใช้ก ารสอบข้อ เขีย น
แบบปรนัย เพื่อ วัด ความรู้อ ย่า งโปร่ง ใส หรือ ใช้ผ ลการประเมิน ของผู้บัง คับ บัญ ชา
แทนการท าผลงานเป็น เล่ม ก าหนดระยะเวลาครองต าแหน่ง ที ่แ น่น อน ไม่ต้อ ง
โยกย้า ยบ่อ ย ไม่ค วรโยกย้า ยโดยไม่ใ ช่ค วามประสงค์ข องเจ้า หน้า ที่เ องและคานึง ถึง
ความเดือ ดร้ อ นของครอบครัว ผู้ ถูกย้าย ควรโยกย้า ยข้า ราชการบรรจุค รั้ง แรกเพื่อให้
มีสิท ธิเ บิก ค่า เช่า บ้า นได้ ควรโยกย้า ยข้า ราชการที่ป ฏิบัติง านที่เ ดิม เป็น เวลานานให้
ได้ย ้า ยตามความต้อ งการ มีค วามก้า วหน้า ในสายวิช าชีพ โดยเฉพาะวิช าชีพ ขาด
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แคลนให้ส ามารถเติบ โตได้ใ นสายงานนั ้น ๆ โดยไม่ต ้อ งย้า ยไปท างานที ่อื ่น หรือ
เปลี่ย นตาแหน่ง อื่น ต้อ งการย้า ยกลับ ภูมิลาเนา ควรใช้คาสั่ง ย้า ยเป็น การถาวรแล้ว
ส่ ง คนใหม่ม าแทนคาสั่ ง ให้ไ ปช่ว ยราชการเพราะทาให้ ค นขาด พิจ ารณาให้คนภายใน
ได้มีโ อกาสเลื่อ นระดับ ก่อ นบรรจุค นนอกโดยจัด สอบภายในเพื่อ เลื่อ นระดับ หรือ
ปรับ ต าแหน่ง ตามวุฒ ิก ารศึก ษาที ่เ พิ ่ม สูง ขึ ้น โดยใช้ผ ลงานและประสบการณ์ม า
ประกอบการพิจ ารณาโดยไม่ต้อ งให้ไ ปสอบแข่ง ขัน ภายนอกเช่น เดีย วกับ กรมการ
จัด หางานและกรมสวั ส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน ไม่ค วรลดจานวนบุค ลากรระดับ
ปฏิบัติก ารเพื่อ แลกกับ ตาแหน่ง ในระดับ สูง เพราะทาให้ห น่ว ยบริก ารขาดคนทางาน
ขยายกรอบความก้า วหน้า ในสายงานนิติก รและสายงานนัก วิช าการสถิติ ให้ส ามารถ
เลื่ อนระดับ ตามฐานเงิน เดื อนโดยอั ตโนมัติ และไม่ต้ องแข่ง ขัน กับสายงานอื่น
ด้ า นความมั่น คงก้า วหน้า
มีโ อกาสก้า วหน้า ในต าแหน่ง หน้า ที ่อ ย่า งเหมาะสมและเป็น ธรรมตามความรู้
ความสามารถที่แ ท้จ ริง ตามหลัก เกณฑ์ที่กาหนดไว้อ ย่า งเปิด เผย มีโ อกาสเติบ โตใน
อาชีพรั บ ราชการอย่ างยุ ติธ รรม มีเส้ นทางความก้าวหน้าในสายอาชี พ อย่า งชัดเจน
ด้ า นวัสดุ อุปกรณ์ แ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัด หาวัส ดุอ ุป กรณ์ที ่จ าเป็น ในการปฏิบ ัต ิง าน ที ่ท ัน สมัย รุ่น ใหม่ อ ย่า งเพีย งพอกับ
จานวนเจ้า หน้า ที่ เช่น เครื่อ งคอมพิว เตอร์ เครื่อ งพิม พ์ เครื่อ งถ่า ยเอกสาร และผ้า
หมึก รวมทั้ง เครื่อ งโทรศัพ ท์พ ร้อ มค่า บริก ารให้ ค รบทุก กลุ่ม งาน มีห น่ว ยงานคอย
กากับ ดูแ ลระบบและคอยป้อ งกัน ปัญ หาที่อ าจจะเกิด ขึ้น และแก้ไ ขปัญ หาที่เกิด ขึ้น ได้
อย่า งทัน ท่ว งที พัฒ นาขั ้น ตอนการให้บ ริก ารโดยใช้ร ะบบเทคโนโลยีที ่ท ัน สมัย
ประมวลผลถูก ต้อ งรวดเร็ว ใช้ง่า ยสะดวกสบาย มีเ สถีย รภาพ ไม่จากัด การเข้า ใช้
อิน เตอร์ เน็ ตของเจ้ า หน้ าที่ ปรับปรุงระบบ Wifi ให้ ใช้งานได้
ด้ า นการบริ หารงาน
ผู้บ ัง คับ บัญ ชามีค วามเป็น ผู ้นา ใส่ใ จติด ตามงาน เป็น กลาง เสมอภาค เป็น ธรรม
ยุติธ รรม เท่า เทีย มไม่เ ลือ กปฏิบัติ โปร่ง ใส มีเ หตุผ ล ยืด หยุ่น ไม่ตึง หรือ ไม่ห ย่อ น
เกิน ไป เดิน สายกลาง มีห ลัก การ มีม โนธรรม กล้า คิด กล้า ตัด สิน ใจ ให้โ อกาส
เจ้า หน้า ที่ไ ด้ทางานอย่า งอิส ระภายใต้ร ะเบีย บที ่กาหนด รับ ฟัง ความคิด เห็น ให้
คาปรึก ษาได้ มีน โยบายและทิศ ทางการทางานที่ช ัด เจน คานึง ถึง ประโยชน์ข อง
หน่ว ยงานและผู้ป ระกัน ตนเป็น หลัก วางเป้า หมายร่ว มกัน วิเคราะห์ค วามเป็น ไปได้
ของเป้า หมายที่กาหนดจากทรัพ ยากรที่มีอ ยู่ สร้า งบรรยากาศในการทางานแบบมี
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ส่ว นร่ว ม ให้ค วามส าคัญ กับ บุค ลากรทุก คน ดูแ ลเอาใจใส่ เป็น ศูน ย์ร วมของ
ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชา มอบหมายงานให้ ตรงกับ กรอบตาแหน่ ง
ด้ า นอาคารสถานที่
สถานที่ทางานตกแต่ง ด้ว ยรูปแบบที่เ ป็นเอกลัก ษณ์ กว้า งขวางสะอาดเป็นระเบีย บมี
สิ ่ง อ านวยความสะดวกพร้ อ ม เจ้า หน้า ที ่แ ต่ง กายด้ว ยยูน ิฟ อร์ม ดู น ่า เชื ่อ ถือ มี
เคาน์ เตอร์ ป ระชาสั มพัน ธ์
ด้ า นการรั กษาพยาบาล
เพิ่ม สิท ธิส วัส ดิก ารรัก ษาพยาบาลให้ข้า ราชการสานัก งานประกัน สัง คมสามารถเข้า
รั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนและเบิก ได้ ต ามที่จ่ายจริง เนื่อ งจากข้า ราชการ
ถูกลิ ดรอนสิ ทธิจ ากกรมบั ญชีกลางโดยไม่ มีทางต่ อสู้
ด้ า นค่า เช่า บ้า นและบ้า นพัก
ให้ข้าราชการบรรจุ ใ หม่ส ามารถเบิก ค่าเช่าบ้า นได้ห รือ มีบ้านพัก ให้ โดยไม่ต้อ งคานึง
ว่าบรรจุ ครั้ งแรกที่ใด
ด้ า นสิน เชื่อ
มีสิ ทธิกู้เงิน ดอกเบี้ ย ต่าเพื่ อซื้ อที่ดิน ที่อยู่อาศัย รถยนต์
ด้ า นสวัสดิ การโดยรวม
จัด สวัส ดิก ารทั ้ง ที ่เ ป็น ตัว เงิน และไม่ใ ช่ต ัว เงิน ให้แ ก่บ ุค ลากรของส านัก งาน
ประกัน สัง คมเป็น พิเ ศษนอกเหนือ จากสิท ธิที่ไ ด้รับ อยู่ ใ ห้ม ากกว่า หน่ว ยราชการอื่น
เพื ่อ ให้ส มกับ ภาระงานที ่ม ากกว่า หน่ว ยราชการทั ่ว ไปหรือ เทีย บเท่า เอกชน ชุด
ฟอร์ม ที่อ อกแบบสวยสง่า ทัน สมัย เหมือ นเจ้า หน้า ที่ธ นาคารพาณิช ย์ปีล ะครั้ง สิท ธิ
ส่ ว นลดในการซื้อสิ น ค้าที่จาเป็นต่อ การดารงชี พ
ด้ า นองค์กร
วัฒ นธรรมองค์ก รที่ดีง าม มีน้าใจซึ่ง กัน และกัน เอื้อ เฟื้อ เผื ่อ แผ่ ถ้อ ยทีถ้อ ยอาศัย
เอื ้อ อาทรต่อ กัน ลดความเหลื ่อ มล้ าของต าแหน่ง ช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล กัน แบ่ง ปัน
ความรู้ใ นการทางาน สอนงานแบบพี่ส อนน้อ ง ไม่ว่า ร้า ยนิน ทากัน มีค วามสุข สนุก
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กับ การทางาน ได้รั บ การยอมรับ จากประชาชนว่า เป็น องค์ก รต้น แบบของภาครัฐ ให้
ความสาคัญ กับ ทุก คนทุก งานไม่เ น้น แต่ง านตามตัว ชี้วัด เท่า นั้น ให้บ ริก ารด้ว ยความ
ถูก ต้อ งโปร่ง ใสเป็น ธรรม ส่ง เสริม คนดี พัฒ นาองค์ค วามรู้ใ หม่ๆ สร้า งมิต รภาพ
ระหว่างหน่ ว ยบริ การ
ด้ า นฝึกอบรมและดู งาน
ให้ร างวัล และยกย่อ งชมเชยผู ้ป ฏิบัติง านดีเ ด่น เปิด อบรมให้ห ัว หน้า งานใหม่ จัด
กิจ กรรมร่ว มระหว่า งหน่ว ยบริก ารต่า ง ๆ พัฒ นาบุค ล ากรอย่า งต่อ เนื่อ งให้มีค วาม
กระตือ รือ ร้น และสานึก รัก การให้บ ริก าร ให้ ค วามสาคัญ กับ ผู้ป ระกัน ตน เปิด โอกาส
ให้เจ้า หน้าที่ทุก ฝ่ายได้รับ การอบรมความรู้ง านทุก งานของสานัก งานเพื่อ ให้ส ามารถ
ตอบข้อ ซัก ถามหรือ ให้คาปรึก ษาแก่ผู้ม าติด ต่อ ได้ทุก เรื่อ ง จัด การศึก ษาดูง านทั้ง ใน
ประเทศและต่า งประเทศอย่างทั่ว ถึงเป็น ธรรม เปิด เวทีใ ห้มีโ อกาสพบปะเรีย นรู้ก า ร
ทางานจากบุ คลากรดีเด่น ในด้า นต่า งๆ ของสานักงาน
4.2.2 กลุ่ม ที่ไ ม่ใ ช่ ข้า ราชการ
กลุ ่ม ที่ไ ม่ใ ช่ข้า ราชการมีข้อ เสนอแนะให้ส านัก งานประกัน สัง คมปรับ ปรุง เพื ่อ ให้
บุค ลากรเกิด ความพึง พอใจและมีป ระสิท ธิภ าพในการท างานให้ก ับ ส านัก งาน
ประกัน สัง คมมากขึ้น ทั้ง ในด้า นเงิน เดือ นค่า จ้า งค่า ตอบแทน ด้า นค่า ล่ว งเวลา ด้า น
ค่า ตอบแทนพิเ ศษ ด้า นโบนัส ด้า นการบรรจุแ ต่ง ตั้ง โยกย้า ยและเลื่อ นระดับ ด้า น
ความมั ่น คงก้า วหน้า ด้า นวัส ดุอ ุป กรณ์แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้า นการ
บริ ห ารงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านค่าเช่า บ้า นและบ้ า นพัก
ด้า นสิน เชื่อ ด้า นสวัส ดิก ารโดยรวม ด้า นองค์ก ร และด้า นฝึก อบรมและดูง าน สรุป
ได้ดังนี้
ด้ า นเงิน เดื อนค่า จ้ า งค่า ตอบแทน
ขยายฐานเงิน เดือ น ปรับ ฐานเงิน เดือ นให้แ ก่บุค ลากรทุก ประเภททุก ระดับ ให้ เ สมอ
ภาคเท่าเทีย มกัน ปรับ เพิ่ม เงิน เดือ นตามวุฒิที่จ บการศึก ษา เพิ่ม ค่าจ้า งตามค่า ครอง
ชีพ อายุง านประสบการณ์ป ริม าณงานและความซับ ซ้อ นของงาน ไม่ค วรใช้ฐ าน
เงิน เดือ นที่ต่ ากว่า เงิน เดือ นจริง ในการคานวณเพื ่อ ปรับ ขึ้น เงิน เดือ นเพราะทาให้
เสีย เปรีย บ ควรปรับ อัต ราการขึ้น เงิน เดือ นของฐานกลางขึ้น ทุก ครั้ ง ที่มีก ารปรับ
เงิน เดือ น เพิ ่ม ค่า ตอบแทนตามปริม าณงานเนื ่อ งจากปริม าณงานของบุค ลากร
สานั กงานประกัน สั งคมมากกว่าบุ คลากรหน่ว ยงานราชการอื่น ๆ
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ด้ า นค่า ล่ว งเวลา
เพิ่ม จานวนวัน ทาล่ว งเวลาทั้ง ในวัน ทาการปกติแ ละวัน หยุด เพิ่ม ค่า ล่ว งเวลาเป็น
ชั่ว โมงละ 100 - 110 บาท ขอโอทีเ ดื อ นละ 2,000 บาท เพิ่ม โอทีใ ห้เ หมาะสมกับ
ปริม าณงานที่เ พิ่ม ขึ้น ซับ ซ้อ นขึ้น ให้สิท ธิเ บิก โอทีไ ด้ต ามที่ทาจริง ไม่ถูก จากัด จานวน
วัน
ด้ า นค่า ตอบแทนพิเ ศษ
ค่า ตาแหน่ง ตามอายุง านและผลการปฏิบัติง าน มีเ บี้ย ขยัน กรณีไ ม่ส ายไม่ข าดไม่ล า
หรือ มีวัน ลาพัก ร้อ นเหลือ สามารถสะสมวัน ลาพัก ร้อ นได้เ พิ่ม ค่า ครองชีพ ควรจ่า ย
พร้อ มเงิน เดือ นในแต่ล ะเดือ นโดยไม่ต้อ งให้ร อตกเบิก นานถึง 4 เดือ น เพิ่ม ค่า ครอง
ชีพ ให้ บุค ลากรทุก ระดับ เพิ่ม ค่า ตอบแทนพิเ ศษหรือ ให้ร างวัล แก่ผู้ที่ตั้ง ใจทางานมี
ประสิท ธิภ าพในการท างาน ให้ร างวัล พิเ ศษแก่ห น่ว ยงานที ่ม ีผ ลงานดีเ ด่น ให้
ค่า ตอบแทนพิเ ศษแก่ผู้ที่ทางานงานได้เ กิน เป้า หมาย เพิ่ม ค่า ครองชีพ ตามค่า ใช้จ่า ย
ที่เพิ่ม ขึ้น มีเ บี้ย เลี้ย งให้ เงิน เพิ่ม กรณีมีวุฒิห รือ มีค วามสามารถเพิ่ม จากการทางานมี
ความเชี่ย วชาญหรือ ผ่า นการอบรม เพิ่ม ค่า เสี่ย งภัย ค่า ครองชีพ พิเ ศษสาหรับ ผู ้ที่
ปฏิบัติง านในพื้น ที่ห่า งไกล พื้ น ที่ค่า ครองชีพ สูง พื้น ที่เกาะ เงิน เพิ่ม ตามอายุง าน ค่า
ครองชีพ ให้ผู ้ที ่มีเ งิน เดือ นสูง เต็ม เพดาน ค่า ตาแหน่ง เจ้า หน้า ที่ก ารเงิน และบัญ ชี
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อ ค่า ประสบการณ์ แก่บุ คลากรตามอายุ งาน
ด้ า นโบนัส
เพิ่ม โบนัส เป็น 3 เท่า หรือ เพิ่ม จานวนครั้ง ในการจ่า ยโบนัส เป็น ปีล ะ 2 ครั้ง เพิ่ม
โบนัส เป็น ขั ้น บัน ไดตามอายุง านและปริม าณงาน จ่า ยโบนัส ให้แ ก่บ ุค ลากรทุก
ประเภท
ด้ า นการบรรจุ แ ต่ งตั้ งโยกย้ า ยและเลื่อนระดับ
เพิ่ม บุค ลากรให้เ พีย งพอกับ ปริม าณงาน บรรจุบุค ลากรใหม่ด้ว ยความโปร่ง ใส ปรับ
เลื่อ นตาแหน่ง โดยพิจ ารณาจากบุค ลากรภายในสานัก งานประกัน สัง คมจัง หวัด หรือ
พื ้น ที ่นั ้น ๆ ที ่ ท างานมานาน มีค วามรู ้ม ีป ระสบการณ์ ก ่อ นพิจ ารณ าบุค คลจาก
ส านัก งาน ป ระกัน สัง คมจัง ห วัด ห รือ พื ้น ที ่อื ่น ห รือ บุค คล ภ าย น อกส านัก งาน
ประกัน สัง คม ปรับ ตาแหน่ง และค่า จ้า งตามวุฒ ิจ ริง ปรับ ระดับ เลื่อ นไหลตามอายุ
งานโดยไม่ต้อ งสอบและไม่ต ้อ งย้า ย ขอปรับ จากพนัก งานชั่ว คราวเป็น พนัก งาน
ประจา ขอปรับ จากพนัก งานเป็น ลูก จ้า งประจา ขอปรับ จากพนัก งานประกัน สัง คม
เป็น นัก วิช าก ารป ระกัน สัง ค ม ข อ ป รับ จ าก พ นัก งาน ราช ก ารเป็น พ นัก งาน
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ประกัน สัง คม ขอปรับ จากลูก จ้า งโครงการ 3 จัง หวัด ภาคใต้เ ป็น นัก วิช าการ
ประกัน สัง คม ปรับ พนัก งานประกัน สัง คมจากการทาสัญ ญาจ้า งรายปีเ ป็น พนัก งาน
ประจ า บรรจุพ นัก งานที ่ป ฏิบ ัต ิง าน 10-15 ปีขึ ้น ไปเป็น ข้า ราชการหรือ ให้ ส ิท ธิ
พนัก งานสอบปรับ เป็น ข้า ราชการ เปิด โอกาสให้มีก ารสอบวัด ความรู้ค วามสามารถ
ในการป รับ เปลี ่ย นต าแหน่ง ก าหนดห ลัก เกณ ฑ์ก าร เปิด สอบ เพื ่อ บ รรจุเ ป็น
ข้า ราชการเฉพาะบุค ลากรในหน่ว ยงานโดยไม่ต้อ งไปยืม บัญ ชีข องหน่ว ยงานอื่น มา
ใช้ เช่น เดีย วกับ กรมสรรพากรและธนาคารออมสิน ที่บ รรจุลูก จ้า งของหน่ว ยงานก่อ น
ได้โ ยกย้า ยตามค าขอเพื ่อ กลับ ภูม ิล าเนาอย่า งเสมอภาค ก าหนดให้พ นัก งาน
ประกัน สัง คมที่ส อบขึ้น บัญ ชี ภาค ค. ไว้กับ หน่ว ยงานอื่น ได้รับ การพิจ ารณาบรรจุ
เป็น ข้า ราชการของสานัก งานประกัน สัง คม สับ เปลี่ย นบุค ลากรที่ถูก ย้า ยให้ ไ ปอยู่
สาขาให้ก ลับ มาประจ าที ่เ ดิม เปิด โอกาสให้ผู ้ที ่ม ีค วามสามารถจริง ได้ก ้า วขึ ้น
ตาแหน่ง ที่สูง ขึ้น โดยไม่จากัด ตาแหน่ง วุฒ ิ หรือ สาขา เผยแพร่ข้อ มูล ตาแหน่ง งาน
ว่างของสานั กงานประกัน สั ง คมจั งหวัดหรื อพื้นที่ต่างๆ ให้ ทราบโดยทั่ว กัน
ด้ า นความมั่น คงก้า วหน้า
มีค วามมั่น คงและโอกาสก้า วหน้า ในสายงาน อาชีพ มีโ อกาสได้ดารงตาแหน่ง ใน
ระดับ สูง มีอ านาจหน้า ที ่ท ัด เทีย มกัน ในสัง คม ไม่ม ีค วามเหลื ่อ มล้ า มีโ อกาส
ปรั บ เปลี่ ย นตาแหน่ งจากพนัก งานสั ญญาจ้ างเป็ นพนัก งานประจา
ด้ า นเงิน สมทบกองทุน ประกัน สังคม
ให้ สานัก งานประกัน สัง คมออกเงิน สมทบกองทุน ประกัน สัง คมในส่ว นของพนัก งาน
ให้ เช่น เดีย วกับ หน่ ว ยงานราชการอื่น เพื่อเป็นสวัส ดิการให้ แก่ พนั กงานประกันสั ง คม
ด้ า นวัสดุ อุป กรณ์ แ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัด สรรวัส ดุอ ุป กรณ์ที ่ใ ช้ใ นการท างานให้เ พีย งพอ และเปลี ่ย นเครื่อ งรุ่น ใหม่เ ป็น
ระยะๆ จัด สรรงบประมาณให้แ ก่ส านัก งานประกัน สัง คมจัง หวัด สาขาโดยตรง
เพื่อ ให้สานัก งานประกัน สัง คมจัง หวัด สาขาสามารถบริห ารจัด การงบประมาณเพื่อ
จัด ซื้อ วัส ดุอุป กรณ์ไ ด้เ องโดยไม่ต้อ งไปขอเบิก จากสานัก งานประกัน สัง คมจัง หวัด
เพื่อ ความคล่อ งตัว ความรวดเร็ว และความเพีย งพอของงบประมาณในการจัด ซื้อ
ปรับ ปรุง ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ ทัน สมัย รวดเร็ว ถู ก ต้อ งและมีเ สถีย รภาพ
สามารถอ านวยความสะดวกในการท างานให้แ ก่เ จ้า หน้า ที ่ไ ด้เ ป็น อย่า งดี ใช้
เทคโนโลยีช ่ว ยลดขั ้น ตอนในการท างาน มีร ะบบป้อ งกัน ไวรัส เพื ่อ ไม่ใ ห้ข ้อ มูล
เสีย หาย พัฒ นาระบบไอพีโ ฟนให้ใ ช้ง านได้ จ ริง ทุก เครื่อ งและเพิ่ม จานวนเครื่อ งไอ
พีโ ฟนให้ ครบทุกส่ ว นงาน
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ด้ า นการบริ หารงาน
ผู้บ ัง คับ บัญ ชามี คุณ ธรรมยุติธ รรมซื่อ สัต ย์ สุจ ริต โปร่ง ใสเป็น กลางจริง ใจไม่เ ห็น แก่
ประโยชน์ส่ว นตนและพวกพ้อ งไม่ล าเอีย งไม่เ สแสร้ง มีคายกย่อ งชมเชยเพื่อ เป็น
ขวัญ และก าลัง ใจ เปิด ใจรับ ฟัง ความคิด เห็น จากทุก ระดับ ร่ว มเผชิญ ปัญ หา
รับ ผิด ชอบไม่ห นีเ อาตัว รอด ได้ร ับ ความช่ว ยเหลือ ก าลัง ใจ และเอาใจใส่ จ าก
ผู้ บั ง คับ บัญชา จั ด กลุ่มงานและมอบหมายงานให้ เ หมาะสม ให้รางวัล แก่ผู้ ที่มีแนวคิด
พัฒ นาระบบงานแล้ว สานัก งานสามารถนาไปใช้ไ ด้ผ ลจริง ลดความเหลื่อ มล้าของ
บุค ลากร ยอมรับ ในความสามารถของพนัก งานเท่า เทีย มกับ ข้า ราชการ พิจ ารณา
ความดีค วามชอบตามผลงานอย่า งเป็น ธรรมโปร่ง ใสเปิด เผยและทั่ว ถึง โดยใช้ก าร
โหวดเสีย ง แบ่ง งานหน้า ที่แ ละหมุน เวีย นหน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบเป็น ระยะๆ อย่า ง
เหมาะสมกับ ตาแหน่ง ความรู้ค วามสามารถระดับ และเงิน เดือ นของบุค ลากร สร้า ง
บรรยากาศในการท างานที ่ด ี มีเ พื ่อ นร่ว มงานที ่ด ี ที ่มีค วามใส่ใ จจริง ใจและตั้ง ใจ
ทางานเอื้อ เฟื้อ เผื่อ แผ่เ มตตากัน ไม่ใ ส่ร้า ยกัน มีผู้บัง คับ บัญ ชาที่ดี จัด กิจ กรรมสาน
สั มพัน ธ์ให้ แก่บุ คลากร
ด้ า นอาคารสถานที่
มีส ถานที่ทางานที่มีภ าพลัก ษณ์ที่ดี โต๊ะ เก้า อี้ส วยงามทัน สมัย บรรยากาศดี เป็น
สัด ส่ว น ไม่แ ออัด สภาพแวดล้อ มดี ห้อ งน้าสะอาด ไม่มีห นู วัส ดุอุป กรณ์พ ร้อ ม มีที่
จอดรถเพีย งพอ มีย าและห้ องพยาบาลบริ การเจ้าหน้า ที่ที่ เจ็บป่ว ย
ด้ า นการรั กษาพยาบาล
มีสิท ธิต รวจสุข ภาพประจาปี สวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาลบุค คลในครอบครัว ซึ่ ง ได้แ ก่
บิด ามารดาคู่ส มรสและบุต รจากเงิน สวัส ดิก ารของสานัก งานประกัน สัง คมไม่ใ ช่จ าก
เงิน กองทุน ประกัน สัง คม เป็น สิท ธิที่น อกเหนือสิท ธิที่ไ ด้รับ จากกองทุน ประกัน สัง คม
โดยมีเ งื่อ นไขให้ส วัส ดิก ารนี้เฉพาะพนัก งานที่ทางานมาแล้ว ไม่น้อ ยกว่า ระยะเวลาที่
กาหนด หรื อจากัดวงเงิน ค่า รัก ษาพยาบาล
ด้ า นค่า เช่า บ้า นและบ้า นพั ก
ให้สิท ธิพ นัก งานและลูก จ้า งประจาที่ไ ม่ไ ด้ทางานที่ภูมิลาเนาตนเองหรือ ถูก ย้า ยจาก
จัง หวัด ไปอยู่ส าขาโดยไม่ไ ด้ข อย้า ยเบิก ค่า เช่า บ้า นได้ ให้สิท ธิพ นัก งานที่มีอ ายุง าน
มากกว่าที่กาหนดเบิ ก ค่าเช่าบ้านได้ มี บ้านพัก ให้
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ด้ า นกองทุน สารองเลี้ย งชี พและสวั สดิการเพื่ อ วัยเกษียณ
บาเหน็จ บานาญชราภาพหลัง เกษีย ณที่อ งค์ก รให้เ พิ่ม เติม สวัส ดิก ารค่า ทดแทนหลัง
ลาออกหรื อ เกษีย ณตามอายุการทางาน มีเบี้ยอยู่น านตามอายุงาน คนที่เกษีย ณแล้ว
ควรมีส วัส ดิก ารเพิ ่ม เติม นอกเหนือ จากที ่ไ ด้รับ อยู่ ควรมี ก องทุน ส ารองเลี ้ย งชีพ
สาหรับ พนัก งานประกัน สัง คม มีก องทุน สาหรับ พนัก งานในยามเกษีย ณ ในระหว่า ง
ที่ท างานอยู ่ต้อ งการให้มีก ารเก็บ เงิน เข้า กองทุน ส ารองเลี ้ย งชีพ ไม่ใ ช่เ งิน สมทบ
กองทุน ประกัน สังคมกรณีช ราภาพเพียงอย่า งเดีย ว โดยหั ก เป็น ร้อ ยละของเงิน เดือ น
ตามความสมัค รใจแล้ ว ให้อ งค์ ก รช่ว ยสมทบให้ด้ว ย เวลาออกจากงานไปก็จ่า ยคืน ให้
พร้ อมดอกผล
ด้ า นสิน เชื่อ
ให้สิท ธิ บุค ลากรภายในหน่ว ยงานกู้เงิน เพื่อ ที่อ ยู่อาศัย หรือ เพื่อเช่าซื้อ รถด้ว ยวงเงิน กู้
สูง กว่า อัต ราดอกเบี้ย ต่าเป็น พิเ ศษกว่า ผู้ป ระกัน ตนที่เ ป็น คนนอกหรือ เทีย บเท่า สิท ธิ
ข้าราชการหรือปลอดดอกเบี้ย จัด ตั้ง กองทุน หรือสหกรณ์สานัก งานประกันสังคม ให้
พนัก งานมีสิท ธิกู้ เ งิน สมทบของตนเองได้ค ล้า ยๆ ทหารที่ส ามารถกู้เ งิน บานาญชรา
ภาพของตนเองไปใช้ไ ด้ วงเงินกู้ฉุกเฉินควรเพิ่มขึ้น
ด้ า นค่า เล่า เรี ยนบุต ร
ให้ท ุน การศึก ษาบุต รหรือ มีส วัส ดิก ารให้พ นัก งานเบิก ค่า เล่า เรีย นบุต รได้เ หมือ น
ข้าราชการ
ด้ า นสวัสดิ การโดยรวม
เพิ่ม สวัส ดิก ารอื่น ๆ นอกเหนือ สิท ธิป ระกัน สัง คม มีชุด ฟอร์ม ที่ สีสั น สดใสรูป แบบ
สวยสง่า งามทัน สมัย กาหนดเครื่อ งแบบเฉพาะสาหรับ พนัก งานเพื่อ ใช้ใ นงานพิธี
เช่น เดีย วกับ พนัก งานมหาวิท ยาลัย รถรับ ส่ง ค่า รถค่า อาหาร สวัส ดิก ารกรณี
เสีย ชีวิต สวัส ดิการที่เอื้อไปถึง ครอบครัว เทีย บเท่า ข้า ราชการหรือ ได้สัก ครึ่ง หนึ่ง ของ
ข้า ราชการ โดยทุก กรณีเ ป็น เงิน ช่ว ยเหลือ จากหน่ว ยงานไม่ใ ช่เ งิน จากกองทุน
ประกัน สัง คม จัด งานสัง สรรค์ป ีใ หม่ห รือ มีข องขวัญ ปีใ หม่ใ ห้ จัด กิจ กรรมสาน
สั มพัน ธ์บ่อย ๆ สะสมวัน ลาพักผ่ อ นได้เพิ่ม ขึ้นเหมือ นข้าราชการ สวัส ดิการเทียบเท่า
รั ฐ วิส าหกิจ เทีย บเท่า กทม. สวัส ดิก ารกรณีเ จ็บ ป่ว ยเนื่อ งจากการทางาน ได้รับ ความ
คุ้ม ครองจากกองทุน เงิน ทดแทน สวัส ดิก ารส าหรับ บุค ลากรที ่ท างานมานานให้
แตกต่า งจากบุค ลากรเข้า ใหม่ ช่ว ยเหลือ ผู ้ที ่ม ีภ าระหนี ้ส ิน ปรับ ปรุง ระเบีย บ
พนัก งานประกัน สัง คม พ.ศ. 2540 กาหนดวิธีก ารและรูป แบบในการให้ส วัส ดิก าร
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อย่า งเหมาะสม ให้สิท ธิพ นัก งานเดิน ทางไปราชการด้ว ยเครื่อ งบิน ต้น ทุน ต่าได้ มี
รางวัล หรื อคาชมให้
ด้ า นองค์ กร
ควรมีโ อเปอเรเตอร์อัต โนมัติแ จ้ง ขออนุญ าตบัน ทึ ก เสีย งการสนทนาทางโทรศัพ ท์
เพื่อ ใช้ในการปรับ ปรุ ง การให้บ ริก าร จูงใจให้บุค ลากรรัก องค์ก ร พัฒ นาการให้ค วาม
คุ้มครองแก่ผู้ ป ระกัน ตน ปรับปรุงสิ่ งแวดล้ อมโดยรวมขององค์กร
ด้ า นฝึกอบรมและดูงาน
ให้ร างวัล กับ ผู ้ ที่มีแ นวคิด พัฒ นาระบบงานแล้ว นาไปใช้ไ ด้จ ริง ให้ส ิท ธิพ นัก งานที่
ทางานมานานได้ไ ปดูง านต่า งประเทศก่อ นเกษีย ณ ให้สิท ธิไ ปดูง านต่า งประเทศทุก
คนทั ่ว ประเทศ ส่ง เสริม การศึก ษาต่อ เพื ่อ เลื ่อ นระดับ โดยไม่ต ้อ งสอบ ฝึก อบรม
เจ้า หน้า ที่ใ นเนื้อ หาวิช าที่ใ ช้ป ฏิบัติง าน จัด สัม มนาเพื่อ เพิ่ม ทัก ษะ จัด ทาคู่มือ แนว
ปฏิบ ัติใ นการทางานให้เ จ้า หน้า ที่ ให้ ส ิท ธิพ นัก งานได้เ ข้า รับ การอบรมด้า นต่า งๆ
เช่น เดีย วกับ ข้า ราชการ จัด การอบรมเจ้า หน้า ที่เ ป็น ระยะๆ ปลูก ฝัง จิต ส านึก รัก
องค์ก รและเห็น แก่ป ระโยชน์ของส่ ว นรวมมีน้าใจช่ว ยเหลื อกันสามัคคีกันซื่อสั ต ย์และ
มีธ รรมาภิบ าล จัด ทดสอบความรู้ค วามสามารถการใช้ง านคอมพิว เตอร์โ ดยไม่ใ ช้
การทดสอบผ่า นอิน เตอร์เ น็ต เนื่อ งจากเจ้า หน้า ที่บ างคนไม่ไ ด้ทาการทดสอบด้ว ย
ตนเอง บางคนลอกคาตอบเพื่อ นจึง ไม่ไ ด้ผ ลที่แ ท้จ ริง ให้สิท ธิเ บิก ค่า ใช้จ่า ยในการ
เดิน ทางไปเข้า รับ การอบรมตามที่จ่า ยจริง มีใ บประกาศนีย บัต รให้แ ก่ผู ้ผ่า นการ
อบรม
4.3 ความคิด เห็น อื่น ๆ
จ าแนกความคิด เห็น อื ่น ๆ ที ่ไ ด้ร ับ จากบุค ลากรเป็น 2 กลุ ่ม ตามประเภทของ
บุ คลากร ได้แก่ กลุ่ มข้าราชการและกลุ่ ม ที่ไ ม่ใช่ ข้าราชการ ได้ดังนี้
4.3.1 กลุ่มข้า ราชการ
ความคิด เห็น อื่น ๆ ของข้า ราชการด้า นค่า จ้า งและสวัส ดิก าร ด้า นการบรรจุแ ต่ง ตั้ง
โยกย้า ยและเลื ่อ นระดับ ด้า นการบ ริห ารและการฝึก อบรม ด้า นวัส ดุอ ุป กรณ์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสถานที่ และด้านอื่นๆ สรุปได้ดังนี้
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ด้ า นค่า จ้ า งและสวัสดิ การ
ข้า ราชการสานัก งานประกัน สัง คมมีค วามคิด เห็น ให้สานัก งานประกัน สัง คมรัก ษา
บุค ลากรให้อ ยู่กับ องค์ก รโดยเพิ่ม สวัส ดิก ารและสิ่ง จูง ใจให้เ พื่อ ลดการโอนย้า ยไป
หน่ว ยงาน อื ่น เช่น สวัส ดิก ารด้า น การรัก ษาพ ยาบ าลที ่น อกเห นือ จากสิท ธิ
ข้าราชการทั่ว ไป
ด้ า นการบรรจุ แ ต่ งตั้ งโยกย้า ยและเลื่ อนระดับ
กองการเจ้า หน้า ที ่ค วรสามารถให้ค าปรึก ษาแนะน าด้า นงานการเจ้า หน้า ที ่ไ ด้
เผยแพร่ข่า วสารงานการเจ้า หน้า ที่ผ่า นทางอิน ทราเน็ต อย่า งเปิด เผย โดยเฉพาะ
ข้อ มูล ตาแหน่ง ว่า งในจัง หวัด ต่า งๆ กาหนดหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาโยกย้า ยที่แ น่ชัด
และเผยแพร่ ให้ ทราบโดยทั่ว กัน
ด้ า นการบริ หารและการฝึกอบรม
ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้งานด้านต่างๆ ของสานักงาน
ด้ า นวัสดุ อุปกรณ์ เ ทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่
ควรปรับ เปลี ่ย นระบบสายแลนที ่ต้อ งมีร างเดิน สายแลนไปทั่ว พื ้น ห้อ ง เป็ น ระบบ
กระจายสัญ ญาณอิน ทราเน็ต และอิน เตอร์เ น็ต แบบ wifi ภายในอาคาร โดยยัง คงมี
ปลั๊ก สายแลนไว้ที่มุม ห้อ งไว้สารองกรณีร ะบบกระจายสัญ ญาณขัด ข้อ ง เพื่อ ช่ว ยให้
พื้น ห้อ งดูส ะอาดตาและประหยัด ค่า ใช้จ่า ย และควรปรับ ปรุง ระบบการพิม พ์ส ลิป
เงิน เดือ นให้ส ามารถพิม พ์เ ดือ นย้อ นหลัง ได้ ควรจัด สรรแท็บ เล็ต ให้ข้า ราชการให้
ครบทุกคนและควรเป็ น รุ่ น เดียวกั น
ด้ า นอื่น ๆ
พบปัญ หาการประสานงานขอค าปรึก ษาระหว่า งเจ้า หน้า ที ่ใ นหน่ว ยบริก ารทั ่ว
ประเทศกับ สานัก งานใหญ่ ที่ ไ ม่ส ะดวกและเจ้า หน้า ที่สานัก งานใหญ่บ างคนพูด จาไม่
เพราะ งานมาตรา 40 ควรแยกหน่ว ยงานรับผิ ดชอบต่างหาก
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4.3.1 กลุ่ม ที่ไ ม่ใ ช่ ข้า ราชการ
ความคิด เห็น อื่น ๆ ของกลุ่ม ที่ไ ม่ใ ช่ข้า ราชการด้า นค่า จ้า งและสวัส ดิก าร ด้า นการ
บรรจุแ ต่ง ตั้ง โยกย้า ยและเลื่อ นระดับ ด้า นการบริห ารและการฝึก อบรม ด้า นวัส ดุ
อุป กรณ์เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสถานที่ และด้านอื่นๆ สรุปได้ดังนี้
ด้ า นค่า จ้ า งและสวัสดิ การ
สลิ ป เงิน เดือ นควรเพิ่มรายละเอียดว่าเป็นค่า อะไรบ้า ง เช่น เงิน ตกเบิก หรือ ค่าครอง
ชีพ ตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือ นไหน จานวนเท่า ใด ควรให้ผู้ ช ายไว้ผ มยาวได้ ขอเปลี่ย น
จากแท็บ เล็ ตเป็ น การขึ้น เงินเดื อนหรือโบนัส แทน
ด้ า นการบรรจุ แ ต่ งตั้ งโยกย้า ยและเลื่ อนระดับ
ควรปรับ ต าแหน่ง ให้ต ามวุฒ ิก ารศึก ษาที ่เ พิ ่ม ขึ ้น เช่น เดีย วกับ ที ่ส านัก งานต ารวจ
แห่ งชาติทา
ด้ า นการบริ หารและการฝึกอบรม
ผู้บ ริห ารควรให้ค วามสาคัญ กับ ข้อ ร้อ งเรีย นจากผู้รับ บริก ารต่อ การให้บ ริก ารของ
เจ้าหน้าที่ ควรมีบ ทลงโทษเจ้า หน้า ที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป รับปรุงการให้ บ ริการ เพราะ
ทาให้ องค์กรเสี ย ชื่อเสี ย ง
ด้ า นวัสดุ อุปกรณ์ เ ทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่
ควรพัฒ นาเว็บ ไซต์ข องส านัก งานประกัน สัง คมให้ม ีร ายละเอีย ดครอบคลุม และ
น่ าสนใจมากกว่านี้ พัฒ นาระบบการสื่อสารระหว่างเจ้า หน้าที่ใ นหน่ว ยบริการต่าง ๆ
และสานั กงานใหญ่ให้ ส ะดวกมากกว่านี้
ด้ า นอื่น ๆ
ออกนอกระบบเป็น องค์ก รมหาชนหรือ เป็น รัฐ วิส าหกิจ มีห น่ว ยบริก ารทุก อาเภอ
ควรตั้ง กรอบอัต รากาลัง งานมาตรา 40 ขึ้น รับ ผิด ชอบงานมาตรา 40 โดยเฉพาะใน
ทุก หน่ว ยบริก าร จัด ตั้ง สหภาพพนัก งานประกัน สัง คม ต้อ งการให้ส อบถามเช่น นี้
บ่อ ยๆ และควรนาข้อ เสนอแนะที่ไ ด้รับ ไปปฏิบัติใ ห้เ ห็น การเปลี่ย นแปลงอย่า งเป็น
รู ป ธรรม
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บทสรุป
กองวิจั ย และพัฒ นาทาการสารวจความพึง พอใจของบุคลากรสานักงานประกันสังคม
เป็น ประจาทุก ปีเ พื่อ น าผลการสารวจมาใช้ป ระกอบการกาหนดนโยบายด้า นการ
บริห ารและการพัฒ นาทรั พ ยากรบุคคลของสานัก งานประกัน สั ง คม ในปี 2556 กอง
วิจั ย และพัฒ นาดาเนิน การสารวจความพึงพอใจของบุค ลากรสานัก งานประกัน สังคม
โดยใช้แ บบสอบถามเป็น เครื่อ งมือ ในการสารวจเพื่อ เก็บ ข้อ มูล ปฐมภูมิจ ากบุค ลากร
ของสานัก งานประกัน สัง คม ทั้ง นี้ กองวิจัย และพัฒ นาได้รับ ความร่ว มมือ จากสานัก
บริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศเผยแพร่แ บบสอบถามผ่า นทาง webmail.go.th เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2556
การสารวจครั้ง นี้เ ป็น การศึก ษาระดับ ความพึง พอใจบุค ลากรทั้ง หมดของสานัก งาน
ประกัน สัง คมทั ่ว ประเทศที่มีต่อ ระบบบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล โดยมี
ประเด็น ในการสารวจรวม 7 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการพัฒ นาบุ ค ลากรของหน่ว ยงาน
ด้า นระบบการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของบุค ลากร ด้า นการสนับ สนุน สร้า ง
แรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความปลอดภัย สุ ข อนามัย และสิ่ ง แวดล้อ ม
ด้า นกระบวนการสื่อ สารภายในองค์ก ร ด้า นการให้บ ริก ารของฝ่า ยทรัพ ยากรบุค คล
(กองการเจ้ าหน้ าที่ ) และด้านเพื่อนร่ว มงานผู้ บัง คับบั ญชาและอื่น ๆ
ผนวกกับ การส ารวจข้า ราชการของส านัก งานประกัน สัง คมทุก คนเกี่ย วกับ ระดับ
ความคิด เห็น และระดับ ความสาคัญ ของคาถามเกี่ย วกับ การพัฒ นาองค์ก ร ซึ่ง เป็ น ข้อ
ค า ถ า ม จ าก ก า ร ส า ร ว จ ก าร พัฒ น า อ งค์ก า ร (Organization Development
Survey) ข องส านัก งาน ค ณ ะกรรม ก ารพัฒ น าระบ บ ราช การ (ก.พ .ร.) โด ย
ดาเนิน การสารวจความคิด เห็น ใน 3 ประเด็น คือ 1) ด้า นการพัฒ นาบุค ลากร 2)
ด้านสารสนเทศ และ 3) ด้านวัฒ นธรรมองค์การ
มีผู ้ต อบแบบสอบถามทั ้ง สิ ้น 1,829 ราย คิด เป็น ร้อ ยละ 26.83 ของบุค ลากร
สานัก งานประกัน สัง คมทั้งหมด กองวิจัย และพัฒ นาได้ทาการประมวลผลข้อ มูล จาก
แบบสอบถามด้ว ยโปรแกรมวิเ คราะห์ท างสถิต ิ SPSS สถิติที ่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าเฉลี่ ยส่ ว นต่าง
ผลการสารวจความพึง พอใจของบุค ลากรสานัก งานประกัน สัง คม ปี 2556 ต่อ
ระบบบริ ห ารและพัฒนาทรั พ ยากรบุค คลเฉลี่ย ในภาพรวมอยู่ที่ 3.11 จากคะแนน
เต็ม 5 หรือ คิด เป็น ร้อ ยละ 62.2 เทีย บเท่า กับ ความพึง พอใจระดับ ปานกลาง โดย
บุ ค ลากรสานักงานประกันสังคมพึงพอใจด้านกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรและ
ด้า นเพื่อ นร่ว มงานผู้บัง คับ บัญ ชาและอื่น ๆ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้า นการพัฒ นา
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บุค ลากรของหน่ว ยงาน ทั้ง นี้บุค ลากรของสานัก งานประกัน สัง คมพึง พอใจด้า นการ
ให้ บ ริ การของฝ่ ายทรั พ ยากรบุค คล (กองการเจ้าหน้ าที่) น้อยที่สุ ด
ผลการส ารวจความพึง พอใจของบุค ลากรส านัก งานประกัน สัง คมปี 2556
เปรีย บเทีย บกับ ปีที่ผ่า นมาพบว่า ความพึง พอใจในภาพรวมลดลง 0.15 คะแนน
และเมื ่อ พิจ ารณาเปรีย บเทีย บกับ ปีที ่ผ ่า นมาเป็น รายด้า นพบว่า บุค ลากรของ
สานัก งานประกัน สัง คมมีค วามพึง พอใจลดลงทั้ง 7 ด้า น โดยมีค วามพึง พอใจด้า น
ระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติง านของบุค ลากรลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ ด้า น
การสนั บ สนุ น สร้ างแรงจู งใจและความก้ าวหน้าในอาชีพ
ผลการสารวจความพึงพอใจรายด้ าน มีดังนี้
ด้ า นที่ 1 ผลการสารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้า นการพัฒ นาบุค ลากร
ของหน่ว ยงานเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ การได้รับ การสอนงาน
จากหัว หน้า งานหรือ ผู้บัง คับ บัญ ชามากที่สุด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อ การได้รับ การ
ถ่า ยทอดความรู ้จ ากบุค ลากรในหน่ว ยงานที ่ไ ด้ร ับ การฝึก อบรม ทั ้ง นี ้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามพึง พอใจน้อ ยที่ส ุด ต่อ การได้รับ การสอบถามความต้อ งการในการ
พัฒ นาบุค ลากร (Training need) พร้อ มทั้ง ได้รับ การฝึก อบรมตามความต้อ งการ
นั้ น
ด้า น ที ่ 2 ผลการส ารวจพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจ ด้า นระบบการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุค ลากรเฉลี่ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ
การได้รับ ทราบผลการประเมิ น โดยการประกาศและเปิด เผยอย่า งเป็น ทางการมาก
ที ่ส ุด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อ การ ได้ร ับ การพิจ ารณ าความดีค วามชอบตาม
หลั ก เกณฑ์ที่เ ป็ น ธรรมและเชื่อ ถือ ได้ ทั้ง นี้ ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการได้รับ
บาเหน็ จ รางวัล รวมถึงการขึ้นเงิน เดื อนเป็ นไปตามผลการปฏิบัติง านน้ อยที่สุ ด
ด้า นที่ 3 ผลการสารวจพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นการสนับ สนุน สร้า ง
แรงจูง ใจ และความก้า วหน้า ในอาชีพ เฉลี่ย ในระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ การ
ได้รับ ความมั่น คงและมีอ นาคตก้า วหน้า ในตาแหน่ง หน้า ที่โ ดยไม่จาเป็น ต้อ งหางาน
ท าใหม่ ม ากที ่ส ุด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อ การ ได้รับ โอกาสให้ใ ช้ค วามคิด ริเ ริ ่ม
สร้า งสรรค์ใ นการปฏิบัติง านอย่า งเต็ม ที่ ทั้ง นี้ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจต่อ การ
ได้รั บ โอกาสให้ มีการโอนย้ายหรื อหมุนเวียนงานอย่า งเหมาะสมน้ อยที่สุ ด
ด้า นที่ 4 ผลการศึก ษาพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นความปลอดภัย
สุข อนามัย และสิ่ง แวดล้อ มเฉลี่ย ในระดั บ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ ความสะอาด
เป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ยของหน่ว ยงานมากที ่ส ุด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อ สถานที่
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ทางานที่มี อ ากาศถ่า ยเทสะดวกห้ อ งทางานโล่งโปร่งสบาย ทั้งนี้ ผู้ ตอบแบบสอบถาม
พึงพอใจต่อ วัส ดุอุป กรณ์เ ครื่อ งใช้ใ นการปฏิบัติ งานที่ เพี ยงพอน้อ ยที่สุ ด
ด้า นที่ 5 ผลการสารวจพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นกระบวนการสื่อ สาร
ภายในองค์ก รเฉลี ่ย ในระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ การ ได้ร ับ ทราบข้อ มูล
ข่า วสารทางระบบอิน ทราเน็ต ของสานัก งานประกัน สัง คมมากที่สุด รองลงมาคือ พึง
พอใจต่อ การได้รับ ทราบข้อ มูล ข่า วสารประกาศต่า งๆ ของสานัก งานอย่า งต่อ เนื่อ ง
ทั้ง นี ้ ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจต่อ การติด ต่อ สื่อ สารและประสานงานระหว่า ง
สานั ก กอง ศูน ย์ กลุ่ ม สปส.พื้นที่ และสปส.จังหวัด น้อยที่สุ ด
ด้า นที่ 6 ผลการสารวจพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นการให้บ ริก ารของ
กองการเจ้า หน้า ที่เ ฉลี ่ย ในระดับ ปานกลาง โดยพึง พอใจต่อ การได้ รับ แจ้ง ข้อ มูล
ข่า วสารเกี่ย วกับ การแต่ง ตั้ง โยกย้า ยพัฒ นาประเมิน เลื่อ นเงิน เดือ น ฯลฯ อยู่เ สมอ
มากที่สุด รองลงมาคือ ความพึง พอใจต่อ ความเชื่อ มั่น ในความรู้ค วามสามารถของ
บุ ค ลากรฝ่ า ยทรัพ ยากรบุค คล ทั้ง นี้ ผู้ต อบแบบสอบถามพึงพอใจต่อ การได้รับ ทราบ
ข้อ มูล ตาแหน่ง ว่า งและการเปิด โอกาสให้มีก ารรับ สมัค รคัด เลือ กจากบุค คลภายใน
อย่ างชัดเจนน้ อยที่สุ ด
ด้า นที ่ 7 ผลการส ารวจพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจด้า นเพื ่อ นร่ว มงาน
ผู้บัง คับ บัญ ชาและอื่น ๆ เฉลี่ย ในระดับ ปานกลาง โดยผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจ
ต่อ ความภูมิใ จที่ไ ด้ป ฏิบัติง านในส่ว นราชการนี้ม ากที่สุด รองลงมาคือ พึง พอใจต่อ
ความร่ ว มมือ ในการทางานจากเพื่อ นร่ว มงาน ทั้ง นี้ ผู้ต อบแบบสอบถามพึง พอใจต่อ
การได้รั บ บริ การสวัส ดิการจากหน่ว ยงานอย่า งเพี ยงพอและเหมาะสมน้ อยที่สุ ด
ผลการสารวจข้า ราชการของสานัก งานประกัน สัง คมเรื ่อ งการพัฒ นาองค์ก ร
พบว่า ปัจ จุบัน สานักงานประกัน สังคมมีจุด เด่น คือ บุค ลากรมีค วามมุ่งมั่น ตั้งใจและ
ยิน ดีที่จ ะปฏิบัติง านอย่า งเต็ม ที่เ พื่อ ให้ห น่ว ยงานบรรลุเ ป้า หมาย แต่จุด ด้อ ยของ
สานัก งานประกัน สัง คมขณะนี้คือ เรื่อ งแนวทางในการเสริม สร้า งแรงจูง ใจเพื่อ
รั กษาบุค ลากรไว้เ พื่อทาให้อัตราการโอน/ลาออกมีแ นวโน้มลดลง เป็นเรื่องที่ด้อ ย
ที่สุด รองลงมาคือ เรื่อ งความเชื่อ มั่น ว่า การเลื่อ นระดับ และการโยกย้า ยบุค ลากร
ตั้งอยู่ บ นพื้น ฐานของหลั กความรู้ ความสามารถและผลงาน

ข้อเสนอแนะ
กลุ ่ม ข้า ราชการต้อ งการให้ส านัก งานประกัน สัง คมปรับ ปรุง เรื่อ งการจ่า ย โบนัส
ข้า ราชการให้เทีย บเท่า กลุ่ม ที่ไ ม่ใ ช่ข้า ราชการมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่อ งการ บรรจุ
แต่ง ตั้ง โยกย้า ยและเลื่อ นระดับ ที่ ต้อ งการให้สานัก งานประกัน สังคมดาเนิน การด้ว ย
ความโปร่ง ใสและเป็น ธรรม เรื ่อ ง ค่า ตอบแทนพิเ ศษ ที ่ ต ้อ งการให้ส านัก งาน
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ประกัน สังคมจ่า ยค่า ตอบแทนพิเศษเพิ่ม ให้ เหมาะสมกับภาระงานประสบการณ์ แ ละ
ความเสี่ย งของบุค ลากร เรื่อ งการบริห ารงานที่ ต้องการให้ ผู้บริห ารเปิดโอกาสให้ทุก
คนได้มีส่ว นร่ว มในการกาหนดเป้า หมายในการทางานและวิเ คราะห์ค วามเป็น ไปได้
ของเป้า หมายจากทรัพ ยากรที ่ม ีอ ยู ่ และเสนอแนะให้ส านัก งานประกัน สัง คม
ปรั บ ปรุ ง เรื่องวัส ดุ อุป กรณ์แ ละเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานประกันสั ง คมให้
รวดเร็ ว ทัน สมัย เพีย งพอและสนับสนุ นการให้ บริ การของเจ้าหน้า ที่ ได้ อย่างแท้ จริง
แผนภูม ิแ สดงจ านวนความถี ่ข องข้อ เสนอแนะที ่ไ ด้ร ับ จ าแนกตามกลุ ่ม ของ
บุค ลากร
รายการ
250
200
150
100
ข้ าราชการ
50

ไม่ ใช่ ข้าราชการ

เงินเดือนค่ าจ้ างค่ าตอบแทน
ค่ าล่ วงเวลา
ค่ าตอบแทนพิเศษ
โบนัส
บรรจุแต่ งตัง้ โยกย้ ายและเลื่อนระดับ
ความมั่นคงก้ าวหน้ า
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงาน
อาคารสถานที่
การรักษาพยาบาล
ค่ าเช่ าบ้ านและบ้ านพัก
สวัสดิการเพื่อวัยเกษียณ
สินเชื่อ
ค่ าเล่ าเรียนบุตร
สวัสดิการโดยรวม
องค์ กร
ฝึ กอบรมและดูงาน

0

ส่ ว นกลุ่ม ที่ไ ม่ใ ช่ข้า ราชการต้อ งการให้สานัก งานประกัน สัง คมจ่า ยโบนัส เพิ่ม มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ต้องการให้ สานักงานประกันสัง คมปรับ ปรุง เรื่อ งการบรรจุแ ต่ง ตั้ง
โยกย้า ยและเลื ่อ นระดับ ด้ว ยความโปร่ง ใสและเป็น ธรรม ต้อ งการให้ส านัก งาน
ประกัน สัง คมจ่า ยเงิน เดือ นค่า จ้า งค่า ตอบแทน ที ่เ หมาะสมกับ ภาระงานและ
ประสบการณ์ข องเจ้าหน้ า ที่ ต้องการได้รับ สวัสดิก ารโดยรวมที่เทียบเท่า ข้า ราชการ
และต้อ งการให้สานัก งานประกัน สัง คมปรับ ปรุง เรื่อ ง การบริห ารงานโดยต้อ งการ
ความเท่า เทีย มกัน ของบุ ค ลากรและต้อ งการให้ พ ิจ ารณาความดีค วามชอบตาม
ผลงานอย่ างเป็ น ธรรมโปร่งใสเปิดเผยและทั่ว ถึง
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ข้อมูลสถิติ
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชาย

290

15.9

หญิง

1,535

83.9

4

0.2

1,829

100.0

ไม่ระบุ
รวม

ตาแหน่ง

จานวน

ข้าราชการ

ร้อยละ

586

32.0

ทั่วไป

134

7.3

วิชาการ

444

24.3

6

0.3

1,122

61.3

พนักงานราชการ

60

3.3

ลูกจ้างประจา

58

3.2

ไม่ระบุ

3

0.2

1,829

100.0

อานวยการ
พนักงานประกันสังคม

รวม
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่สังกัด
ตามที่สังกัด

จานวน

ร้อยละ

1,808

98.9

8

0.4

13

0.7

1,829

100.0

ต่างสังกัด
ไม่ระบุ
รวม

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่สปส.

จานวน

ร้อยละ

ไม่เกิน 10 ปี

813

44.5

11 – 20 ปี

739

40.4

21 – 30 ปี

208

11.4

31 ปีขึ้นไป

38

2.1

ไม่ระบุ

31

1.7

1,829

100.0

รวม
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ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานปัจจุบัน

จานวน

ร้อยละ

ไม่เกิน 10 ปี

1,147

62.7

11 – 20 ปี

581

31.8

21 – 30 ปี

84

4.6

31 ปีขึ้นไป

2

0.1

15

0.8

1,829

100.0

ไม่ระบุ
รวม

ความพึงพอใจปี 55

รายการ

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
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย

ระดับ

3.22

ปานกลาง

1.

ท่านได้รับการสอบถามความต้องการในการพัฒนาบุคลากร (Training need) พร้อม
ทั้งได้รับการฝึกอบรมตามความต้องการนั้น

3.07

ปานกลาง

2.

ท่านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะในการทางานทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก

3.19

ปานกลาง

3.

ท่านได้รับการสอนงานจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา

3.38

ปานกลาง

4.

ท่านได้รับถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรม

3.24

ปานกลาง

2.99

ปานกลาง

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
5.

ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและเชื่อถือได้

2.99

ปานกลาง

6.

ท่านได้รับทราบขั้นตอนเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประกาศ
อย่างทั่วถึงและโปร่งใส

2.98

ปานกลาง

7.

ท่านได้รับทราบผลการประเมินโดยการประกาศและเปิดเผยอย่างเป็นทางการ

3.05

ปานกลาง

8.

ท่านได้รับบาเหน็จรางวัลรวมถึงการขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน

2.94

ปานกลาง
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ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย

ระดับ

3.12

ปานกลาง

3.23

ปานกลาง

10. ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

3.11

ปานกลาง

11. ท่านได้รับโอกาสให้มีการโอนย้ายหมุนเวียนงานอย่างเหมาะสม

2.86

ปานกลาง

12. ท่านได้รับความมั่นคงและมีอนาคตก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่โดยไม่จาเป็นต้องหางาน
ทาใหม่

3.27

ปานกลาง

3.04

ปานกลาง

13. หน่วยงานของท่านมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

3.20

ปานกลาง

14. หน่วยงานของท่านมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห้องทางานโล่ง โปร่งสบาย

3.14

ปานกลาง

15. หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการ
ทางานได้เป็นอย่างดี

2.94

ปานกลาง

16. หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอ

2.87

ปานกลาง

3.28

ปานกลาง

17. ท่านสามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในหน่วยงานอย่างคล่องตัว

3.21

ปานกลาง

18. ท่านสามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างสานัก กอง ศูนย์ กลุ่ม สปส.พื้นที่
และ สปส.จังหวัดอย่างคล่องตัว

3.09

ปานกลาง

19. ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่างๆ ของสานักงานอย่างต่อเนื่อง

3.29

ปานกลาง

20. ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางระบบอินทราเน็ตของสานักงานประกันสังคม

3.54

มาก

2.83

ปานกลาง

21. ท่านได้รับทราบการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย พัฒนา ประเมิน
เลื่อนเงินเดือน ฯลฯ อยู่เสมอ

2.96

ปานกลาง

22. ท่านได้รับทราบข้อมูลตาแหน่งว่างและการเปิดโอกาสให้มีการรับสมัครคัดเลือกจาก
บุคคลภายในอย่างชัดเจน

2.73

ปานกลาง

23. กองการเจ้าหน้าที่แสดงบทบาทได้อย่างเข้มแข็งในการสนับสนุนและพัฒนาขีด
ความสามารถของหน่วยงาน

2.77

ปานกลาง

24. ท่านมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2.87

ปานกลาง

การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ
9.

ท่านได้รับโอกาสให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร

การให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล )กองการเจ้าหน้าที่(
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ค่าเฉลี่ย

ระดับ

3.28

ปานกลาง

25. ท่านได้รับความร่วมมือในการทางานจากเพื่อนร่วมงาน

3.62

มาก

26. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ

3.31

ปานกลาง

27. ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการทางานจากผู้บังคับบัญชา

3.34

ปานกลาง

28. ท่านได้รับมอบหมายงานอย่างเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และระดับตาแหน่ง

3.44

มาก

29. ท่านได้รับการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงานชัดเจนเหมาะสม

3.43

มาก

30. ท่านได้รับการจัดกลุ่มงาน ตาแหน่งงาน 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

ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย
ความสาคัญ

Gap

เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และอื่นๆ

ประเด็นคาถาม
1.

หน่วยงานของท่านมีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลทีช่ ัดเจนและมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ

5.32

7.03

1.71

2.

การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความชัดเจน
และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

5.81

7.24

1.43

3.

ท่านเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักความรู้ความสามารถและผลงาน

5.07

7.22

2.15

4.

ท่านมีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง

5.57

7.20

1.63

5.

หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรไว้ ซึ่งทาให้อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง

4.91

7.12

2.21

6.

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ท่าน
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น สอนงาน (Coaching) เป็นต้น

5.73

7.09

1.36

7.

แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

5.68

6.92

1.24

8.

ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา
จากความต้องการและผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ

5.72

6.94

1.22

9.

การพัฒนาความรู้ทักษะที่ท่านได้รับช่วยให้ท่านมีความชานาญและ
สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

6.55

7.33

0.78

10. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสม
เพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6.18

7.28

1.10

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้
ท่านปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

5.67

7.37

1.70
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12. หน่วยงานของท่านสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น
(ไฟดับหรือมีไวรัส เป็นต้น)

5.59

7.22

1.63

13. ข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานของท่านได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ใน
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 ช่วยอานวยความ
สะดวกต่อการปฏิบัติงานของท่าน

5.98

7.29

1.31

17. ท่านเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน

5.82

7.01

1.19

18. ท่านเชื่อมั่นว่าผู้บริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ตามยุทธศาสตร์

6.10

7.21

1.11

19. ผู้บริหารผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง/
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ดี
ขึ้น

5.82

7.16

1.34

20. สภาพแวดล้อมการทางานในปัจจุบันทาให้ท่านทางานอย่างมีความสุข

5.80

7.24

1.44

21. ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

5.60

7.16

1.56

22. ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

5.85

7.27

1.42

23. ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้
หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย

7.42

7.76

0.34

24. หน่วยงานของท่านมีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเท
ให้แก่องค์กรอย่างเหมาะสม

5.11

6.94

1.83

25. ท่านสามารถขอคาปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานได้ตลอด
เวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การทางานประสบความสาเร็จ

6.23

7.28

1.05

26. ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานของท่านมักจะติดตามความคืบหน้าของ
งานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน

6.10

7.23

1.13

27. หน่วยงานของท่านส่งเสริมการทางานเป็นทีม เพื่อให้เกิ ดความร่วมมือ
และการทางานที่มีคุณภาพดี

6.12

7.34

1.22

28. หน่วยงานของท่านสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ

6.08

7.12

1.04

29. ท่านรู้สึกว่างานของท่านมีความท้าทาย และช่วยให้ท่านได้เรียนรู้พัฒนา
ทักษะความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น

6.54

7.27

0.73

30. หน่วยงานของท่านมีการนาการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน
ขั้นตอนทางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5.98

7.18

1.20

ประเด็นคาถาม
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