
 

 
 

 
 

 

แผนกลยุทธ์เสรมิสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของบคุลากรในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 

และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

คํานาํ 
 

 
  แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕  เป็นแผนกลยุทธ์ที่จัดทําขึ้นเพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในกรมชลประทาน   โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดคือ บุคลากรทุกคนภายในกรมชลประทานมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และ
เสมอภาคภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสุข      

  การจัดทําแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕  ทุกหน่วยงานใน             
กรมชลประทานได้นําไปปฏิบัติแล้วตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  และระหว่างวันที่ 
๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓  คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน  และผู้รับผิดชอบการดําเนินการตามแผน   
กลยุทธ์ฯ ดังกล่าวในระดับสํานัก กอง และกลุ่ม ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นปรับปรุงให้แผนมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น  โดยนํา ๓ ปัจจัยที่เหลือนํามาวิเคราะห์ประกอบการจัดทําแผน  ดําเนินการทบทวนและกําหนด
สถานการณ์แนวโน้มด้านต่างๆ รวมท้ังการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  และประมวลเป็นถ้อยแถลงแสดง
เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์  เป้าประสงค์  โครงการและกิจกรรม เพ่ือการนําแผนสู่การปฏิบัติเพ่ิมเติม  

  แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการ    
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕  และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมชลประทาน  เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ แล้ว  ซึ่งแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการ    
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน นอกจากจะเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการแล้ว    
ยังจะเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุตามถ้อยแถลงที่กําหนดไว้     
เพ่ือให้บุคลากรกรมชลประทานมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 
 
     
  
        
 
 
 

 
 
 



 

 
 

สารบัญ 
 

            

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ      ก 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ        ๒ 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม        ๘ 

การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานที่เป็นไปได้ในการดําเนินงาน    ๒๔ 

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๒๕ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔       ๓๕ 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (Public Sector Management Quality Award) 

 
  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award) เป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทย ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่มาตรฐานระดับสากล  

 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ออกแบบ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA โดยนํา 
หลักเกณฑ์และแนวคิด รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National 
Quality Award : MBNQA)   ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นแนวทางในการบริหารองค์การที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
และ รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) ของภาคเอกชนไทย มาปรับ
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้ส่วนราชการนํามาใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment)  เป็นการ
ทบทวนส่ิงที่องค์กรดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เมื่อ
ตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุง
องค์กรไปสู่ความสําเร็จ โดยมีแรงจูงใจในรูปของรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 กรมชลประทาน มีการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หรือ PMQA  อย่างต่อเน่ืองนับเป็นที่ ๓ แล้ว  คือต้ังแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑  เริ่มต้ังแต่การถ่ายทอดความรู้ 
PMQA แก่บุคลากรทุกระดับ  การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (การตอบข้อคําถามของเกณฑ์) เพ่ือสํารวจสภาพ
การดําเนินการปัจจุบันของกรมชลประทาน ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ PMQA  ใน ๗ หมวด อันได้แก่  

 ๑) การนําองค์กร  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  
 ๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  ทุกส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้

สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล รวมถึงต้องมีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ  ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี   

 ๓) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คือการจําแนกกลุ่มผู้รับบริการ 
และมีข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ตลอดจนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจบริการ เพ่ือใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงบริการของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง  

 ๔) การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  เป็นการจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
และการใช้ประโยชน์ของข้อมลูเพ่ือการปฏิบัติงาน   

 ๕) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล   องค์กรต้องคํานึงถึงการจัดระบบบริหารบุคคลที่เหมาะสม   
แผนการพัฒนาบุคลากร รวมถึงระบบแรงจูงใจและความผาสุกของบุคลากร 

 ๖) การจัดการกระบวนการ  เป็นเรื่องของการทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน 
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  

  ๗) ผลลัพธ์การดําเนินงาน  วิธีการนําเสนอเพ่ือแสดงผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ         
กรมชลประทาน 
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จากการประเมินตนเองดังกล่าว  ทําได้ทราบว่ากรมชลประทานมีทั้งจุดแข็ง และโอกาสในการ
ปรับปรุงองค์กร (จุดอ่อน) และในการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นองค์กรช้ันเลิศในระดับสากลตามเกณฑ์มาตรฐาน 
PMQA  ในระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๑ ผู้บริหารได้พิจารณาเลือกที่จะปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์ PMQA  ใน ๖ 
แผนงานสําคัญ ได้แก่  

๑) การจัดทําแผนการประเมินวิสัยทัศน์  วัฒนธรรม  ค่านิยม  เป้าประสงค์ระยะสั้น  ระยะ
ยาว  และผลการดําเนินการที่คาดหวัง  

๒) แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัด และเป้าหมายกรมชลประทานสู่ระดับสํานัก/กอง 
๓)  แผนพัฒนาจัดการข้อร้องเรียน   
๔) แผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน 
๕) แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน   
๖) แผนดําเนินการเพ่ือจัดทําวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า  

หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยดําเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public  Sector  Management  Quality  Award)  ที่มุ่งเน้นให้องค์กรทุกระดับหันมาใส่ใจ
ในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร  ตลอดจนมุ่งสู่ความเป็นองค์การที่เป็นเลิศ 
  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  จึงเป็นเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประเมินตนเองเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการบริการ  โดยให้หลักความสําคัญในหลักการบริหารจัดการ  ๗ หมวด คือ 

 หมวด ๑  การนําองค์กร 
 หมวด ๒  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 หมวด ๓  การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 หมวด ๔  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
 หมวด ๕   การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 หมวด ๖  การจัดการกระบวนการ 

  หมวด ๗  ผลลัพธ์การดําเนินการ 
 

 ภายหลังจากการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์แลว้  องค์กรจะสามารถวิเคราะห์ได้  
จุดแข็ง จุดอ่อน  และโอกาสในการปรับปรุงองค์กร (Opportunities  for  Improvement : OFI)  เพ่ือนําไป
จัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงองค์กรต่อไป    ซึ่งหมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีการกําหนดตาม
แผนการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ให้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์
เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ สามารถตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม ต่อไป 
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ประเด็นสําคัญในหมวด  ๕  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  

  HR 1  กําหนดให้  ส่วนราชการต้องกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก  และความพึงพอใจ
ของบุคลากร  รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม  เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 
  ตามแผนการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ประจําปี        
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓  หมวดที่ ๕  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  กําหนดให้ดําเนินการจัดทําและ
ทบทวนแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือวัดระดับความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ 
  ๒. เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรทุก
ประเภท ทุกระดับ 
  ๓. เพ่ือนําปัจจัยจากการสํารวจความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานไปจัดทําแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 
  ๔. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทําแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน  
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 

มีขั้นตอนการดําเนินงานในลักษณะวงจรการ ๗ ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ ๑ กําหนดนโยบายคุณภาพชีวิตการทํางานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ลักษณะและประเภทของ
  องค์กร และให้ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
  ตามนโยบาย 

ขั้นตอนที่ ๒  กําหนดคณะทํางาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งกระบวนการดําเนินการที่ 
  ชัดเจน มอบหมายคณะทํางานเป็นผู้ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนด   

ขั้นตอนที่ ๓  สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นขององค์กร เป็นการรวบรวมหรือพัฒนาฐานข้อมลู ทั้งข้อมูลบุคคล  
  ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลองค์กร และสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและความ          
  พึงพอใจในภาพรวม  

ขั้นตอนที่ ๔  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคากรในการ 
  ปฏิบัติงานเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของ 
  บุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน  โดยจัดลําดับความสําคัญและ
  เลือกปัจจัยที่มีผลกระทบสูงต่อองค์กรมาดําเนินการก่อน  

ขั้นตอนที่ ๕  กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานที่เป็นไปได้ในการดําเนินงาน  

ขั้นตอนที่ ๖  ดําเนินการปฏิบัติและติดตามผลตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์แผนงานที่กําหนดไว้ โดยต้อง
  ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง  

ขั้นตอนที่ ๗  ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร มีกระบวนการนําเสนอผลการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบเป็น 
  ระยะๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําผลของการดําเนินการมาประเมินรับทราบปัญหาและอุปสรรค 
  เพ่ือขอความคิดเห็นในการปรับปรุง หรืออนุมัติแผนการดําเนินการขั้นต่อไป  
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แนวปฏิบัติต่างๆ ของภาครัฐ  

• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
• หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard )  ของสํานักงาน  ก.พ.  
• กรอบแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการพลเรือน 
• เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ประกอบด้วย  

 หมวด ๑  การนําองค์กร 
 หมวด ๒  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 หมวด ๓    การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 หมวด ๔  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
 หมวด ๕   การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 หมวด ๖  การจัดการกระบวนการ 

  หมวด ๗  ผลลัพธ์การดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๒. กําหนดคณะทํางาน 

๑. กําหนดนโยบายความผาสุก 

๓. สํารวจข้อมูลเบื้องต้น 

๔.วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุก 

๕. กําหนดวัตถุประสงค์ 
้

๖. ดําเนินการปฏิบัติและติดตาม 

๗.ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 



 

 
 

สรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร การทบทวนแผนกลยุทธ์เสริมสรา้งความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓   

ณ ห้องนํ้าทิพย์  อาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน สามเสน 
......................................................... 

 
ตามแผนการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                

ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  หมวดที่ ๕  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  กําหนดให้ดําเนินการทบทวนแผน  
กลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานขึ้น  น้ัน   

เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุง
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  หมวดที่  ๕  
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายสวัสดิการ  ส่วนบริหารงานบุคคล  สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารงานบุคคล  จึงจัดทําโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทบทวนแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความ
ผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิตการทํางาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ขึ้น  เพ่ือให้คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และ
แรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน และผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ดังกล่าวในระดับสํานัก/กอง  โดยได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิตการทํางาน  
และพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความ
ผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   
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สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามข้อคําถามออกเป็น  ๗ ปัจจัย  

 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 

F๑ การพัฒนาบุคลากร สัมพันธภาพ และการทํางานเป็นทีม ๓.๓๑ 

๘.๑  การพิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือของท่านเพ่ือเข้ารับการอบรม ๓.๑๑ 

๘.๒  โครงการพัฒนา/อบรมเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติประจํา ๓.๑๖ 

๘.๓  ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนการพัฒนา/อบรม ๓.๒๖ 
๘.๔  การนําความรู้ ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ จากการพัฒนา/อบรมมาใช้กับ 
       การปฏิบัติงาน ๓.๓๓ 

๙.๑  การเป็นที่ยอมรับในความรู้ความสามารถจากเพ่ือนร่วมงาน ๓.๔๒ 

๙.๒ การได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ๓.๔๖ 

๙.๓  การมีส่วนร่วมและโอกาสในการร่วมกิจกรรมของกรมชลประทาน ๓.๔๔ 

F๒ นโยบาย การสื่อสาร และการประเมินผลงาน/ค่าตอบแทน ๓.๒๐ 

๔.๑  การสื่อสารด้านนโยบายและการบริหารไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ัน ๓.๒๕ 

๔.๒  การมอบหมายและกระจายอํานาจการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ๓.๓๐ 

๔.๓  ผู้บริหารเปิดกว้างในด้านการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ัน ๓.๒๘ 
๔.๔  ความสะดวกของการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและการแสดง 
       ความคิดเห็น ๓.๑๗ 
๔.๕ มีการสื่อสาร๒ ทางคือ สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาสให้รายงานและ 
      สอบถามกลับ ๓.๒๐ 

๕.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ๓.๑๘ 
๕.๒  การประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบคร้ังล่าสุดสะท้อนถึงการปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างถูกต้อง ๓.๑๔ 

๕.๓ ความเหมาะสมระหว่างค่าตอบแทนที่ได้รับกับปริมาณงานของท่าน ๓.๑๐ 

๕.๔ ความเหมาะสมในการพิจารณาเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.๑๓ 
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ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 

F๓ สภาพแวดล้อมในการทํางาน ๓.๒๐ 

๑.๑  สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในหน่วยงาน ๓.๓๕ 

๑.๒  ความทันสมัยและเพียงพอของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ทํางาน ๓.๒๓ 

๑.๓  ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในขณะทํางาน ๓.๓๑ 

๑.๔  การส่งเสริมด้านสุขอนามัยภายในหน่วยงาน ๓.๐๔ 

๑.๕  ความปลอดภัยและการป้องกันภัยในขณะปฏิบัติงาน ๓.๒๐ 

๑.๖  แผนงานการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ๓.๐๔ 

F๔ สวัสดิการและแรงจูงใจ ๓.๑๒ 

๖.๑  การสร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจการทํางาน ของผู้บังคับบัญชา ๓.๑๓ 

๖.๒  ค่าตอบแทนผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ๓.๒๐ 

๖.๓  กิจกรรมสวัสดิการที่กรมชลประทาน/กอง/สํานัก/โครงการจัดให้ ๓.๐๘ 

๖.๔  การให้/รบับริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมฯ ๓.๐๘ 

F๕ ลักษณะงาน/ปริมาณงานที่ทํา และความม่ันคงในงาน ๓.๕๑ 

๒.๑  ความเหมาะสมของงานที่ปฏิบัติกับความรู้ทักษะและความสามารถของท่าน ๓.๕๒ 

๒.๒  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากการทํางาน ๓.๕๔ 

๒.๓  การนําผลงานที่ท่านปฏิบัติไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน ๓.๕๔ 
๒.๔  หน้าที่รับผิดชอบของท่านมีส่วนสนับสนุนวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
       ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน ๓.๕๐ 

๓.๔  ความมั่นคงในอาชีพ ๓.๔๕ 
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ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 

F๖ การร้องทกุข์และการแก้ไขปัญหา ๓.๐๓ 

๗.๑  การจัดหน่วยงาน/ช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์/ปัญหาสะดวก ๓.๐๐ 

๗.๒  ระยะเวลาการตอบสนองในการแก้ไข บรรเทาเรื่องร้องทุกข์/ปัญหา ๓.๐๐ 

๗.๓  ผู้บริหารให้ความใส่ใจการแก้ปัญหา บรรเทาเรื่องร้องทุกข์/ปัญหา ๓.๐๖ 

๗.๔  เรื่องร้องทุกข์/ปัญหาได้รับการแก้ไข เยียวยาบรรเทาอย่างเป็นธรรม ๓.๐๖ 

F๗ โอกาสและความก้าวหน้าในงาน ๓.๑๑ 

๓.๑ โอกาสในการเลื่อนตําแหน่งตามระดับความรู้และความสามารถ ๓.๐๗ 

๓.๒  หลักเกณฑ์และแนวทางในการเลื่อนตําแหน่ง ๓.๐๐ 

๓.๓  ความเหมาะสมของตําแหน่งกับหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ ๓.๒๕ 
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สรุปสิ่งทีค่วรปรับปรุงอันดับต้นๆ  

 
ปัจจัยที่ ๑   

การพัฒนาบุคลากร สมัพันธภาพ
และทํางานเป็นทีม 

ปัจจัยที่ ๒  
นโยบาย การสื่อสาร การ

ประเมินผลงาน/ค่าตอบแทน 

ปัจจัยที่ ๔  
สวัสดิการและแรงจูงใจ 

 
๙.๑ เป็นที่ยอมรับในความรู้ 
      ความสามารถจากเพ่ือน       
      ร่วมงาน 
๘.๔ การนําความรู้ ความสามารถ  
      และทกัษะต่างๆ จาก 
     การพัฒนา/อบรมมาใช้กับการ 
     ปฏิบัติงาน 
๙.๒ การได้รับความร่วมมือจาก 
      เพ่ือนร่วมงาน/ บังคับบัญชา 
๙.๓ การมีส่วนร่วมและโอกาสใน 
      การร่วมกิจกรรมของ 
      กรมชลประทาน 
๘.๒ โครงการพัฒนา/อบรม 
       เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 
       ประจํา 
๘.๓ ผู้บังคับบัญชาให้การ 
      สนับสนุนการพัฒนา/อบรม 
๘.๑ การพิจารณาคัดเลือกและ 
      เสนอชื่อของท่านเพ่ือ 
      เข้ารับการอบรม 
 

๔.๕ ส่งเสริมการสื่อสาร ๒ ทศิทาง 
๔.๓ ผู้บริหารเปิดกว้างในการ 
       สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทุก 

ระดับช้ัน 
๔.๔ ความสะดวกในการเข้าถึง  
      ช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับ 
      นโยบายและแสดงความ 
      คิดเห็น 
๕.๒ การประเมินผลงานสะทอ้นถึง 
      การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
๕.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔.๒ การมอบหมายและกระจาย 
      อํานาจโดยบังคับบัญชา 
๕.๓ ค่าตอบแทนกับปริมาณงาน 
๕.๔ การพิจารณาเลื่อนขั้น  
      เงินเดือน 
๔.๑ การสื่อสารนโยบายไปยัง 
      เจ้าหน้าทีทุ่กระดับช้ัน 

๖.๒ ค่าตอบแทนผลประโยชน์และ 
      สวัสดิการต่าง ๆ 
๖.๓ กิจกรรมสวัสดิการที่กอง/ 
      สํานัก/โครงการจัดให้ 
๖.๔ การให้/รบับริการจาก 
      หน่วยงานต่างๆ ของ 
      กรมชลประทาน 
๖.๑ การสร้างแรงจูงใจและ 
      ขวัญกําลงัใจการทํางาน  
      ของผู้บังคับบัญชา 
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สรุปสิ่งทีค่วรปรับปรุงลาํดับต่อไป  
 

ปัจจัยที่ ๓   
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยที่ ๕ 
ลักษณะงาน/ปริมาณงานที่ทํา 

ปัจจัยที่ ๖ 
การร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหา 

๑.๕ ความปลอดภัยและการ 
     ป้องกันภัยขณะปฏิบัติงาน 
๑.๓ ความปลอดภัยของชีวิตและ 
      ทรัพย์สินขณะทํางาน  
๑.๖ แผนงานการเตรียมความ 
     พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
๑.๒ ความทันสมัยและเพียงพอ 
     ของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์  
๑.๔  การส่งเสริมด้านสุขอนามัย 
       ภายในหน่วยงาน 
๑.๑ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
      ภายในหน่วยงาน  
 

๒.๓ นําผลงานที่ท่านปฏิบัติไปใช้ 
      ประโยชน์กับหน่วยงาน 
๒.๒ ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา 
      เพ่ิมขึ้นจากการทํางาน  
๒.๔ ท่านมสี่วนสนับสนุน 
      วิสัยทัศน์  พันธกิจและ 
      ยุทธศาสตร์ 
๒.๑ งานที่ทําเหมาะสมกับความรู้ 
      ทักษะ ความสามารถ  
๓.๔  ความมั่นคงในอาชีพ  
 

๗.๔  เรื่องราวร้องทุกข์ได้รับการ 
       แก้ไขเยียวยาอย่างเป็นธรรม 
๗.๒ ระยะเวลาตอบสนองแก้ไข 
       เรื่องร้องทุกข์/ปัญหา  
๗.๓ ผู้บริหารใส่ใจเรื่องราวร้อง 
      ทุกข์/ปัญหา  
๗.๑ การจัดช่องทางการรับฟัง 
      ข้อมูลร้องทุกข์/ปัญหา 
      สะดวก  
            
 

ปัจจัยที่ ๗ 
โอกาสและความก้าวหน้าในงาน 

 

๓.๒ หลักเกณฑ์และแนวทางใน 
     การเลื่อนตําแหน่ง 
๓.๑ โอกาสการเลื่อนตําแหน่งตาม  
       ความรู้ความสามารถ 
๓.๓ ความเหมาะสมของตําแหน่ง 
     กับหน้าทีท่ี่ปฏิบัติ 
 

 

หมายเหตุ นําปัจจัยที่เหลือมา
วิเคราะห์ครั้งนี้ ประกอบด้วย

ปัจจัยที่ ๓   
สภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน 

ปัจจัยที ่๖ 
การร้องทุกข์และการแก้ไขปญัหา 

ปัจจัยที่ ๗ 
โอกาสและความก้าวหน้าในงาน 
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 

 
 
 

                                                             
วิเคราะห์ 
ภาวะแวดล้อม 
ภายในองค์กร 
 
(จุดแข็ง/จุดอ่อน ของ
ปัจจัยสําคัญทีม่ีผลต่อ
ความผาสุก 
ความพึงพอใจ  และ
แรงจูงใจของบุคลากร
ใน 
กรมชลประทาน) 

  สรุปผลการวิเคราะห์ 
เป็นถ้อยแถลงที่แสดง
ถึงเจตนารมณ์ 
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของ
บุคลากรใน 
กรมชลประทาน 
  

  กําหนด 
วัตถุประสงค์หลัก 
ของแผนกลยุทธ์ 

  
 
 
กําหนด 
ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
และ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

  
 
 
กําหนด 
แผนงาน/ 
โครงการ 
ตาม 
ยุทธศาสตร์  

 

สถานการณ์ 
ภายใน 

สถานการณ์
ภายนอก 

ประเด็น 
ยุทธ์ศาสตร ์
Priority

เราอยู่ที่ไหน? 

วิเคราะห์วิเคราะห์  
สถานการณ์สถานการณ์  

ผลที่ต้องการผลที่ต้องการ  

วิสัยทัศน์ 
Vision 

วิธีการวิธีการ  

ยุทธศาสตร์ 
Strategies 

การนําไปปฏิบัติการนําไปปฏิบัติ  ติดตามติดตาม
ประเมินผลประเมินผล

ทบทวน
Review

เราจะไปเป็น 
อะไร? 

จะไปทางไหน 
อย่างไร? 

ใครจะต้อง 
ทําอะไร? 

ที่ทํามาเป็น
อย่างไร? 

พันธกิจ 
Mission 

วัตถุประสงค์
Objectives

แผนงาน 
โครงการ 
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  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 

กรอบการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของปัจจัยสําคัญ 
ที่มีผลต่อความผาสุก  ความพึงพอใจ  และแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 

( การวิเคราะห์ครั้งที่แล้ว) 
ปัจจัยสําคัญทีม่ี 

ผลต่อ 
ความผาสุก  ความ
พึงพอใจ  และ
แรงจูงใจของ
เจ้าหน้าที่ 

กรมชลประทาน 

 
จําแนกตัวแปรในแต่ละปัจจัย   

 ที่มีผลต่อความผาสุก  ความพึงพอใจ  
 และแรงจูงใจ 

ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 

 
จุดแข็ง 
 ( S ) 

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงบวก 

 
จุดอ่อน  
( W) 

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงลบ 
๙.๑ เป็นที่ยอมรับในความรู้ความสามารถจากเพ่ือน
      ร่วมงาน 

  

๘.๔ การนําความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ 
      จากการพัฒนา/อบรมมาใช้กับการปฏิบัติงาน 

  

๙.๒ การได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน/ 
      ผู้บังคับบัญชา 

  

๙.๓ การมีส่วนร่วมและโอกาสในการร่วมกิจกรรม 
      ของกรมชลประทาน 

  

๘.๒ โครงการพัฒนา/อบรมเกี่ยวข้องกับงานที่ 
       ปฏิบัติประจํา 

  

๘.๓ ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนการพัฒนา/ 
      อบรม 

  

ปัจจัยที่ ๑ 
การพัฒนาบุคลากร 

สัมพันธภาพ 
และการทํางาน 

เป็นทีม 

๘.๑ การพิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือของท่าน
เพ่ือ 
      เข้ารับการอบรม 
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ปัจจัยสําคัญทีม่ี 
ผลต่อ 

ความผาสุก  ความ
พึงพอใจ  และ
แรงจูงใจของ
เจ้าหน้าที่ 

กรมชลประทาน 

 
จําแนกตัวแปรในแต่ละปัจจัย  

  ที่มผีลต่อความผาสุก  ความพึงพอใจ  
 และแรงจูงใจ 

ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 

จุดแข็ง 
 (S)  

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงบวก 

จุดอ่อน 
 (W) 

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงลบ 

๔.๕ ส่งเสริมการสื่อสาร ๒ ทศิทาง   

๔.๓ ผู้บริหารเปิดกว้างในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ 
      ทุกระดับช้ัน 

  

๔.๔ ความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร 
      เก่ียวกับนโยบายและแสดงความคิดเห็น 

  

๕.๒ การประเมินผลงานสะทอ้นถึงการปฏิบัติงาน 
     ได้อย่างถูกต้อง 

  

๕.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน   

๔.๒ การมอบหมายและกระจายอํานาจโดยผู้บังคับ 
      บัญชา 

  

๕.๓ ค่าตอบแทนกับปริมาณงาน   

๕.๔ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   

ปัจจัยที่ ๒ 
นโยบาย การสื่อสาร 
และการประเมินผล
งาน/ค่าตอบแทน 

๔.๑ การสื่อสารนโยบายไปยังเจ้าหน้าที่ทุก 
      ระดับช้ัน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- ๑๐ - 
 

ปัจจัยสําคัญทีม่ี 
ผลต่อ 

ความผาสุก  ความ
พึงพอใจ  และ
แรงจูงใจของ
เจ้าหน้าที่ 

กรมชลประทาน 

 
จําแนกตัวแปรในแต่ละปัจจัย  

  ที่มผีลต่อความผาสุก  ความพึงพอใจ 
  และแรงจูงใจ 

ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 

จุดแข็ง 
 (S) 

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงบวก 

จุดอ่อน 
 (W) 

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงลบ 

๖.๒ ค่าตอบแทนผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ   

๖.๓ กิจกรรมสวัสดิการที่กอง/สํานัก/โครงการ 
     จัดให้ 

  

๖.๔ การให้/รบับริการจากหน่วยงานต่างๆ ของ 
      กรมชลประทาน 

  

๖.๑ การสร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจการทํางาน 
      ของผู้บังคับบัญชา 

  

ปัจจัยที่ ๔ 
สวัสดิการและ

แรงจูงใจ 

   
๒.๓ นําผลงานที่ท่านปฏิบัติไปใช้ประโยชน์กับ 
       หน่วยงาน 

  

๒.๒ ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากการ 
      ทํางาน  

  

๒.๔ ท่านมสี่วนสนับสนุนวิสยัทัศน์พันธกิจและ 
      ยุทธศาสตร์ 

  

๒.๑ งานที่ทําเหมาะสมกับความรู้ทักษะ  
      ความสามารถ  

  

ปัจจัยที่ ๕ 
ลักษณะงาน/

ปริมาณงานที่ทํา 
และความม่ันคงใน

งาน 
 

๓.๔  ความมั่นคงในอาชีพ   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

- ๑๑ - 
 

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของปัจจัยสําคัญ 
ที่มีผลต่อความผาสุก  ความพึงพอใจ  และแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 

(นําปัจจัยที่เหลือมาวิเคราะห์) 
 

ปัจจัยสําคัญทีม่ี 
ผลต่อ 

ความผาสุก  ความ
พึงพอใจ  และ
แรงจูงใจของ
เจ้าหน้าที่ 

กรมชลประทาน 

 
จําแนกตัวแปรในแต่ละปัจจัย   

 ที่มีผลต่อความผาสุก  ความพึงพอใจ  
 และแรงจูงใจ 

ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 

จุดแขง็ 
 ( S ) 

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงบวก 

จุดอ่อน  
( W) 

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงลบ 

๓.๑  สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในหน่วยงาน   

๓.๒  ความทันสมัยและเพียงพอของเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ที่ใช้ทาํงาน 

  

๓.๓  ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในขณะ
ทํางาน 

  

๓.๔  การส่งเสริมด้านสุขอนามัยภายในหน่วยงาน   

๓.๕  ความปลอดภัยและการป้องกันภัยในขณะ
ปฏิบัติงาน 

  

ปัจจัยที่ ๓ 
สภาพแวดล้อมใน

การทํางาน 

๓.๖  แผนงานการเตรียมความพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

- ๑๒ - 
 

ปัจจัยสําคัญทีม่ี 
ผลต่อ 

ความผาสุก  ความ
พึงพอใจ  และ
แรงจูงใจของ
เจ้าหน้าที่ 

กรมชลประทาน 

 
จําแนกตัวแปรในแต่ละปัจจัย   

 ที่มีผลต่อความผาสุก  ความพึงพอใจ  
 และแรงจูงใจ 

ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 

จุดแข็ง 
 ( S ) 

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงบวก 

จุดอ่อน  
( W) 

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงลบ 

๖.๑  การจัดหน่วยงาน/ช่องทางรับฟังข้อมูลร้อง
ทุกข์/ปัญหาสะดวก 

  

๖.๒  ระยะเวลาการตอบสนองในการแก้ไข บรรเทา
เรื่องร้องทุกข์/ปัญหา 

  

๖.๓  ผู้บริหารให้ความใส่ใจการแก้ปัญหา บรรเทา
เรื่องร้องทุกข์/ปัญหา 

  

ปัจจัยที่ ๖ 
การร้องทุกข์และ
การแก้ไขปัญหา 

 

๖.๔  เรื่องร้องทุกข์/ปัญหาได้รับการแก้ไข เยียวยา
บรรเทาอย่างเป็นธรรม 

  

ปัจจัยสําคัญทีม่ี 
ผลต่อ 

ความผาสุก  ความ
พึงพอใจ  และ
แรงจูงใจของ
เจ้าหน้าที่ 

กรมชลประทาน 

 
จําแนกตัวแปรในแต่ละปัจจัย   

 ที่มีผลต่อความผาสุก  ความพึงพอใจ  
 และแรงจูงใจ 

ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 

จุดแข็ง 
 ( S ) 

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงบวก 

จุดอ่อน  
( W) 

เป็นสภาวะ
แวดล้อมที่มี
ผลกระทบใน

เชิงลบ 

๗.๑ โอกาสในการเลื่อนตําแหน่งตามระดับความรู้
และความสามารถ 

  

๗.๒  หลักเกณฑ์และแนวทางในการเลื่อนตําแหน่ง   

ปัจจัยที่ ๗ 
โอกาส 

และความก้าวหน้า
ในงาน 

๗.๓  ความเหมาะสมของตําแหน่งกับหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานอยู่ 

  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

- ๑๓ - 
 
 

เกณฑ์การจัดลําดับความสาํคัญสภาวะแวดล้อม  

เกณฑ์ การจัดลําดับความสาํคญั 

เกณฑ์ที่ ๑  เป็นสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการทํางานของกรมชลประทานให้มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  คุ้มค่าต่องบประมาณ 
 

เกณฑ์ที่ ๒ เป็นสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเสริมสร้างบริการด้านชลประทานเพ่ือสนองตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
 

เกณฑ์ที่ ๓ เป็นสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่ดีของกรมชลประทาน 
 

เกณฑ์ที่ ๔ เป็นสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

เกณฑ์ที่ ๕ เป็นสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอด  ความก้าวหน้า  และความเติบโตของ 

กรมชลประทาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

- ๑๔ - 
 

ตารางแสดงจุดแข็ง (s) เปน็สภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบในเชิงบวก 
 

 ลําดับ จุดแข็ง (S) 

S1 ๓.๑ สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน 

S2 ๓.๓ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในขณะทํางาน 

S3 ๓.๕ ความปลอดภัยและการป้องกันในขณะปฏิบัติงาน 

S4 ๖.๑ การจัดหน่วยงาน/ช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์/ปัญหาสะดวก 
 
 

ตารางแสดงจุดอ่อน (w) เปน็สภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบในเชิงลบ 
 

ลําดับ  จุดอ่อน (W) 

W1 ๓.๒ ความทันสมัยและเพียงพอของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ทํางาน 

W2 ๓.๔ การส่งเสริมด้านสุขอนามัยในหน่วยงาน 

W3 ๓.๖ แผนงานการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

W4 ๖.๒ ระยะเวลาการตอบสนองในการแก้ไข บรรเทาเรื่องร้องทุกข์/ปัญหา 

W5 ๖.๓ ผู้บริหารให้ความใส่ใจการแก้ปัญหา บรรเทาเรื่องร้องทุกข์/ปัญหา 

W6 ๖.๔ เรื่องร้องทุกข์/ปัญหาได้รับการแก้ไขบรรเทาอย่างเป็นธรรม 

W7 ๗.๑ โอกาสในการเลื่อนตําแหน่งตามระดับความรู้และความสามารถ 

W8 ๗.๒ หลักเกณฑ์และแนวทางในการเลื่อนตําแหน่ง 

W9 ๗.๓ ความเหมาะสมของตําแหน่งกับหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

- ๑๕ - 
 
                นําประเด็นในจุดแข็ง (S)  เป็นสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบในเชิงบวก  และประเด็นจดุอ่อน (W)  
เป็นสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบในเชิงลบ  ไปพิจารณาคะแนน SWOT กับเกณฑ์องค์ประกอบความสําคัญ
ของสภาวะแวดล้อมที่กําหนดไว้  โดยการให้คะแนนกํากับและใช้สูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 
 
Max =  ค่าสูงสุดต้ังแต่ช่อง 
         
Min  =  ค่าตํ่าสุดต้ังแต่ช่อง  
 
Sum – Max – Min = ผลรวมของช่อง  ลบด้วยช่อง max และช่อง min 
 
Average  =  ช่อง Sum – Max – Min 
                           จํานวนข้อมูล 
 
Interval  =  ค่ามากที่สุดของช่อง Average – ค่าที่ตํ่าสุดของช่อง Average 

                                                                  จํานวน เกรด     
 
 

ค่ามากสุดของช่อง Average – (1* interval)    A   
ค่ามากสุดของช่อง Average – (2* interval)    B  
ค่ามากสุดของช่อง Average – (3* interval)    C  
ค่ามากสุดของช่อง Average – (4* interval)    D          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

- ๑๘ - 
 

  จุดแข็ง (S) GRADE 

S1 ๓.๑ สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน A 

S2 ๓.๓ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในขณะทํางาน B 

S3 ๖.๑ การจัดหน่วยงาน/ช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์/ปัญหาสะดวก C 

S4 ๓.๕ ความปลอดภัยและการป้องกันในขณะปฏิบัติงาน D 
 
 

  จุดอ่อน (W) GRADE 

W1 ๓.๒ ความทันสมัยและเพียงพอของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ทํางาน A 

W2 ๖.๒ ระยะเวลาการตอบสนองในการแก้ไข บรรเทาเรื่องร้องทุกข์/ปัญหา B 

W3 ๖.๔ เรื่องร้องทุกข์/ปัญหาได้รับการแก้ไข เยียวยาบรรเทาอย่างเป็นธรรม B 

W4 ๗.๑ โอกาสในการเลื่อนตําแหน่งตามระดับความรู้และความสามารถ B 

W5 ๗.๒ หลักเกณฑ์และแนวทางในการเลื่อนตําแหน่ง B 

W6 ๗.๓ ความเหมาะสมของตําแหน่งกับหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ B 

W7 ๖.๓ ผู้บริหารให้ความใส่ใจการแก้ปัญหา บรรเทาเรื่องร้องทุกข์/ปัญหา C 

W8 ๓.๔ การส่งเสริมด้านสุขอนามัยในหน่วยงาน C 

W9 ๓.๖ แผนงานการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

- ๑๙ - 
 

นําจุดแข็ง จุดอ่อนมากําหนด GRADE (ข้อมูลจากคร้ังที่แล้ว) 
 จุดแข็ง GRADE 

S1   ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนการพัฒนา/อบรม C 
S2   มีการมอบหมายและกระจายอํานาจการตัดสินใจในระดับต่างๆ B 
S3   สวัสดิการ D 
S4   งานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมกับความรู้ทกัษะและความสามารถ A 
S5   ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากการทํางาน B 
S6   มีการนําผลงานที่บุคลากรปฏิบัติไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน D 
S7   มีความมั่นคงในอาชีพ A 
 จุดอ่อน GRADE 

W1   ไม่เป็นที่ยอมรับในความรู้ความสามารถจากเพ่ือนร่วมงาน D 
W2   การพัฒนา/อบรมเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติประจําไม่กระจายอย่างทั่วถึง B 
W3   มีการนําความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ จากการพัฒนา/อบรมมาใช้    

  กับการปฏิบัติงานน้อย A 
W4   การมสี่วนร่วมและโอกาสในการร่วมกิจกรรมของกรมชลประทานน้อย D 
W5   ขาดการสื่อสารด้านนโยบายและการบริหารไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ัน B 
W6   ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญในด้านการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ัน A 
W7   ขาดความสะดวกของการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและ   

   การแสดงความคิดเห็น B 
W8   ขาดการสื่อสาร๒ ทางคือ สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาสให้ 

  รายงานและสอบถามกลับ A 
W9   ขาดความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดี 

  ความชอบ A 
W10   การประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบคร้ังล่าสุด  ไม่สะท้อนถึงการ   

  ปฏิบัติงานที่แท้จริง B 
W11   ค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ทํา B 
W12   การพิจารณาเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนยังไม่มีความเหมาะสม C 
W13   ขาดการสร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจการทํางานจากผู้บังคับบัญชา C 
W14   กิจกรรมสวัสดิการที่กรมชลประทาน/กอง/สํานัก/โครงการจัดให้ D 
W15   การให้/รับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมชลประทาน C 

 
 
 
 



 

 
 
 

- ๒๐ - 
 

นํามาทบทวนร่วมกัน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑     เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน  
วัตถุประสงค์      เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

 จุดแข็ง/จุดอ่อน GRADE 
S1   ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนการพัฒนา/อบรม C 
S5   ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากการทํางาน B 
W3   มีการนําความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ จากการพัฒนา/อบรม

มาใช้กับการปฏิบัติงานน้อย A 
W5   ขาดการสื่อสารด้านนโยบายและการบริหารไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ัน B 
W6   ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญในด้านการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ัน A 
W7   ขาดความสะดวกของการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและ

การแสดงความคิดเห็น B 
W8   ขาดการสื่อสาร๒ ทางคือ สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาสให้

รายงานและสอบถามกลับ A 
     

ปัจจัยที่มีความสําคัญในระดับ เกรด A คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖  และเกรด  B  ร้อยละ  ๔๒.๘๖ 
 ส่วนเกรด C  คิดเป็นร้อยละ  ๑๔.๒๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑     เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน  
วัตถุประสงค์      เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ จุดแข็ง/จุดอ่อน GRADE 

S1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน A 

S2 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในขณะทํางาน B 

S4 ความปลอดภัยและการป้องกันในขณะปฏิบัติงาน D 

W8 การส่งเสริมด้านสุขอนามัยในหน่วยงาน C 

W9 แผนงานการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน D 

W1 ความทันสมัยและเพียงพอของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ทํางาน A 
 

ปัจจัยที่มีความสําคัญในระดับ เกรด A คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓  และเกรด  B  ร้อยละ  ๑๖.๗ 
 



 

 

 

 

 

- ๒๑ - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑     เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน  
วัตถุประสงค์      เพ่ือพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร 

ลําดับ จุดแข็ง/จุดอ่อน GRADE 

W5 ขาดการสื่อสารด้านนโยบายและการบริหารไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ัน B 

W6 ผู้บริหารไม่ใหค้วามสําคัญในด้านการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ัน A 

W7 ขาดความสะดวกของการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและการ
แสดงความคิดเห็น 

B 

W8 ขาดการสื่อสาร๒ ทางคือ สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาสให้
รายงานและสอบถามกลับ 

A 

 
ปัจจัยที่มีความสําคัญในระดับ เกรด A คิดเป็นร้อยละ ๕๐  และเกรด  B  ร้อยละ  ๑๖.๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑     เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน  
วัตถุประสงค์      เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 

ลําดับ จุดแข็ง/จุดอ่อน GRADE 
S5 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากการทํางาน  B 
S2 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในขณะทํางาน  B 
S4 ความปลอดภัยและการป้องกันภัยในขณะปฏิบัติงาน  D 
S1 ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนการพัฒนา/อบรม  C 

W15 การให้/รับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมชลประทาน C 
W7 ขาดการสื่อสารด้านนโยบายและการบริหารไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ัน  B 
W8 ขาดการสื่อสาร๒ ทางคือ สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาสให้

รายงานและสอบถามกลับ  
A 

 
  

ปัจจัยที่มีความสําคัญในระดับ เกรด A คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓  และเกรด  B  ร้อยละ  ๔๒.๙ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

- ๒๒ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์   เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 จุดแข็ง/จุดอ่อน GRADE 

S2   มีการมอบหมายและกระจายอํานาจการตัดสินใจในระดับต่างๆ B 
S4   งานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมกับความรู้ทกัษะและความสามารถ A 
S8   มีความมั่นคงในอาชีพ A 
W3   มีการนําความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ จากการพัฒนา/อบรมมา  

  ใช้กับการปฏิบัติงานน้อย A 
W5   ขาดการสื่อสารด้านนโยบายและการบริหารไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ัน B 
W5   ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญในด้านการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ัน A 
W7   ขาดความสะดวกของการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและ   

  การแสดงความคิดเห็น B 
W8   ขาดการสื่อสาร๒ ทางคือ สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาสให้ 

  รายงานและสอบถามกลับ A 
W9   ขาดความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดี 

  ความชอบ A 
W10   การประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบคร้ังล่าสุด 

  ไม่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานท่ีแท้จริง B 
W11   ค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ทํา B 

 
ปัจจัยที่มีความสําคัญในระดับ เกรด A  คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๕๕  และเกรด B  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๔๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์   เพ่ือการขับเคลื่อนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ 

ลําดับ จุดแข็ง/จุดอ่อน GRADE 
S4 งานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมกับความรู้ทักษะและความสามารถ A 
W3 มีการนําความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ จากการพัฒนา/อบรม 

มาใช้กับการปฏิบัติงานน้อย 
A 

W9 ขาดความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดี  
ความชอบ 

A 

W10 การประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบคร้ังล่าสุด  ไมส่ะท้อนถึง
การปฏิบัติงานท่ีแท้จริง 

B 

W11 ค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทํา  B 
W4 โอกาสในการเลื่อนตําแหน่งตามลําดับความรู้และความสามารถ  B 



 

W5 หลักเกณฑ์และแนวทางในการเลื่อนตําแหน่ง   B 
W6 ความเหมาะสมของตําแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน    

 
B 

ปัจจัยที่มีความสําคัญในระดับ เกรด A  คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๕  และเกรด B  คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๕ 
- ๒๓ - 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์   เพ่ือบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรภายในองค์กร 

 

  จุดอ่อน (W) GRADE 

S3 การจัดหน่วยงาน/ช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์   C 

W2 ระยะเวลาการตอบสนองในการแก้ไข บรรเทาเรื่องร้องทุกข์/ปัญหา B 

W3 เรื่องร้องทุกข์/ปัญหาได้รับการแก้ไข เยียวยาบรรเทาอย่างเป็นธรรม B 

W7 ผู้บริหารให้ความใส่ใจการแก้ปัญหา บรรเทาเรื่องร้องทุกข์/ปัญหา C 
 

ปัจจัยที่มีความสําคัญในระดับ เกรด A  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐  และเกรด B  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

- ๒๔ - 
 
ขั้นตอนที่ ๕    กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานท่ีเปน็ไปได้ในการดําเนนิงาน  

 
ถ้อยแถลงแสดงเจตนารมณ ์

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในกรมชลประทาน 
 
บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  มีการพัฒนาสมรรถนะ

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร  มีเส้นทางความก้าวหน้าของสาย
อาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือก ตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม เช่ือมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการทํางานเป็น
ทีม มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลาย ผู้บริหารให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานอันจะนําไปสู่แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานตามค่านิยมขององคก์ร 

 
 วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือให้บุคลากรของกรมชลประทานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  มีคุณธรรม จริยธรรม  มจีิต
สาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  โดยมีการเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน รวมทั้งมีความสมดุล
ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทํางาน  ตลอดจนมีขวัญกําลังใจที่ดีและมีแรงจูงใจในการทํางานที่จะพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๒.เพ่ือให้กรมชลประทานมีกําลังคนที่มีสมรรถนะที่มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของ
กรมชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.เพ่ือให้กรมชลประทานมีแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕  ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๒๕ - 

แผนกลยุทธเ์สริมสร้างความผาสุก ความพงึพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 

 

ถ้อยแถลงแสดงเจตนารมณ ์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในกรมชลประทาน 

บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ทั่วทัง้องค์กร มี
เส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือก ตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและ
รางวัลจูงใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทํางานเป็นทีม มสีภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และถูกสขุอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียง มี
ช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกขท์ี่หลากหลาย ผู้บริหารให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานอันจะนําไปสู่แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร 
    

 วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้บุคลากรของกรมชลประทานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  มี

คุณธรรม จริยธรรม  มจีิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  โดยมีการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทํางาน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทํางาน  
ตลอดจนมีขวัญกําลังใจที่ดีและมีแรงจูงใจในการทํางานที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.เพื่อให้กรมชลประทานมีกําลังคนที่มีสมรรถนะที่มีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.เพื่อให้กรมชลประทานมีแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕  ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑    การเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร 

 



 

- ๒๖ - 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

การ
ติดตาม 

 
๑.ส่งเสริมให้
หน่วยงานปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการ
ทํางานให้เหมาะสม 
และจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้แก่
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๑.๑ ปรับปรุง/
พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมใน
การทํางานให้
ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ และมี
บรรยากาศที่ดีในการ
ทํางาน 
 

 
๑.๑.๑ ร้อยละของหน่วยงาน
ภายใน กอง สาํนัก กลุ่ม ที่
ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการ
ทํางาน 
 

 

 
๑.โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน  เช่น 
๑.๑ การปรับปรุง  
ซ่อมแซม  หรอืต่อเติม
อาคารสถานที่ทํางาน 
๑.๒ การจัดระเบียบ
สถานที่ทํางาน /กิจกรรม 
๕ ส. 

 
กอง  สํานัก  

กลุ่ม 

 
ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 
รายปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  : 
การเสริมสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การทํางาน  
ให้บุคลากรทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพ
ให้แก่องค์กร 

 ๑.๒ เพื่อจัดหา
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

๑.๒.๑ ร้อยละของกอง สํานัก และ
กลุ่ม ที่ดําเนินการเพื่อจัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
 

๒.โครงการจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทีท่ันสมัยให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
เช่น 
๒.๑ การสํารวจเครื่องมอื
และอุปกรณ์ทีท่นัสมัยให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
๒.๒ การสนับสนุนให้ใช้
เครื่องมอืและอุปกรณท์ี่มีอยู่
ให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด  

กอง  สํานัก  
กลุ่ม 

ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

รายปี 

 



 

- ๒๗ – 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

การ
ติดตาม 

 
๒.๑ เพื่อเสริมสร้าง
การทํางานเป็นทีม 

 
๒.๑.๑ ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
เสริมสร้างการทํางานเป็นทีม 

 

 
๓.โครงการเสริมสร้าง 
การทํางานเป็นทีม 
( Happy Teamwork ) 

 

 
กอง  สํานัก 

 กลุ่ม 

 
ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 
รายปี 

  
๒.บุคลากรทุก
ระดับชั้นมี
ความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีต่อ
กัน มีความสามัคคี มี
ความรักและความ
ภาคภูมิใจในองค์กร 

๒.๒ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในองค์กร 

 

๒.๑.๑ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสรมิสร้างความสัมพันธ์
ขององค์กร 

๔.โครงการชลประทาน
สัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร 
(Happy Society) เช่น 
๔.๑ กิจกรรมนันทนาการ /
การสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหาร
กับบุคลากรทุกระดับชั้น 
๔.๒ การพัฒนาระบบการ
สื่อสารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากร
ทุกระดับชั้นเข้าใจในนโยบาย
และวัฒนธรรมขององค์กร
อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
๔.๓ การพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารให้มีความหลากหลาย 
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะขององค์กร และความ
ต้องการของบุคลากร 

กอง สํานัก 
กลุ่ม 

ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

รายปี 
 

 
 



 

- ๒๘ - 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

การ
ติดตาม 

  ๒.๓ เพื่อให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจ
ในภารกิจโดยการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

 

๒.๓.๑ ร้อยละของบุคลากรใน
กอง สํานัก กลุม่ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

๕.โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
(Happy  Brain) 

กอง สํานัก กลุ่ม ปีงบประมาณ 
 ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

รายปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : 
การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
รักษาบุคลากรไว้ใน
กรมชลประทาน 
 

 
๑.ส่งเสริมให้
หน่วยงานสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่
เหมาะสมกับลกัษณะ
งานในแต่ละ
หน่วยงาน  ให้
บุคลากรมีความ
เชื่อถือและไว้วางใจ
ในการทํางานร่วมกัน 

 
๑.๑ เพื่อพัฒนา
ระบบการสื่อสาร
ภายในองค์กร  ช่อง
ทางการสื่อสารให้มี
ความหลากหลาย 
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
บุคลากร 

 
๑.๑.๑ จํานวนกิจกรรม/ช่อง
ทางการสื่อสารที่บุคลากรสามารถ
สื่อสารกับผู้บรหิารในหน่วยงานได้
สะดวก 

 
๖.โครงการพัฒนา
ระบบสื่อสารภายใน
องค์กร เช่น 
๖.๑ จัดใหม้ีเวทีถ่ายทอด
เครือข่ายระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีด้านนโยบาย
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่าง                
ผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน    
 ๖.๒ ขยายเครือข่าย
ระบบการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศไป
ยังระดับโครงการให้ทั่วถึง
ทั้งองค์กร 

 
ศท./ 

กอง สํานัก กลุ่ม 

 
ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 
รายปี 



 

- ๒๙ - 
 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

การ
ติดตาม 

๑.๒ เพื่อขับเคลื่อน
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปสู่การ
ปฏิบัติ                  
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

๑.๒.๑ จํานวนหน่วยงานที่จัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน 

๗.โครงการกําหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

 

กอง สํานัก กลุม่ ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

รายปี 
 

  

๑.๓ เพื่อให้มีการ
แก้ไขเยียวยาปัญหา
และข้อร้องทุกข์
ของบุคลากรภายใน
องค์กร 
 
 
 

๑.๓.๑ ร้อยละของจํานวนเรื่อง
ร้องทุกข์ด้านความผาสุก  ความ
พึงพอใจและแรงจูงใจของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
การพิจารณา ชี้แจงและแจ้งกลับ
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับเรื่อง 

๘.โครงการจัดการเรื่อง
ร้องทุกข์ในด้านความ
ผาสุกของบุคลากรภายใน
องค์กร 
 

คณะทํางานศูนย์
เสริมสร้างความ

ผาสุก 

กรมชลประทาน 

 

ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

รายปี 
 

 
 
 
 

 



 

- ๓๐ - 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

การ
ติดตาม 

 ๒.ส่งเสริมให้
หน่วยงานพัฒนา
ระบบและวิธีการ
ทํางานเพื่อให้
บุคลากรของ
หน่วยงานปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๒.๑ จัดระบบและ
วิธีการทํางานที่
เหมาะสมและ
ชัดเจนเพื่อเสริม
สร่างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การทํางาน 

๒.๑.๑ ร้อยละผลการปฏิบัติงาน
ของสํานัก กอง กลุ่ม ตาม            
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

๙.โครงการเสริมสร้าง
ระบบการทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพ เช่น 

๙.๑ การมอบหมายงานที่
สอดคล้องกับความรู้ 
ความสามารถและ
สมรรถนะของบุคลากร 

๙.๒ การจัดใหม้ีระบบ       
พี่เลี้ยง  การสอนงาน  
และการให้คําปรึกษา 

๙.๓ การจัดทําคู่มือหรือ
เอกสารแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

 

กอง สํานัก กลุม่ ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

รายปี 
 

 
 
 
 
 



 

- ๓๑ - 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

การ
ติดตาม 

  ๒.๒ เพื่อยกย่อง 
ชมเชย ให้รางวัล 
ตอบแทน ผู้ทีม่ีผล
การปฏิบัติงาน
ดีเด่น หรือมีผลการ
ปฏิบัติงานที่มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

๒.๒.๑ จํานวนกิจกรรมที่กอง 
สํานัก กลุ่ม ดําเนินการจัด/เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อยกย่อง ชมเชย 
ให้รางวัลตอบแทน ผู้ที่มผีลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น หรือมีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

๑๐.โครงการประกาศ      
เกียรติคุณผู้ทําความดี       
และมีผลงานดี    เช่น 

๑๐.๑ โครงการ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําดืเด่น 

๑๐.๒ โครงการการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการฝ่ายส่งน้ําและ
บํารุงรักษา 

๑๐.๓ โครงการรางวัล
ผลงานด้านการจัดการ
ความรู้ดีเด่น 
๑๐.๔ โครงการดาวเด่น
ประจํา กอง สํานัก กลุ่ม    
 

กอง สํานัก กลุม่ ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

รายปี 
 

 
 
 

 
 



 

- ๓๒ - 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

การ
ติดตาม 

 ๓.ส่งเสริมให้
หน่วยงานมีสุขภาพ
ร่างการ จิตใจ ที่
แข็งแรง มีความสุข  
มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตการ
ทํางานกับชีวิต
ส่วนตัว 

๓.๑ มีการออก        
กําลังกาย  พักผ่อน  
และคลายเครยีด
จากการปฏิบัติงาน
รวมทั้งบุคลากรมี
ความรู้ สามารถดุ
แล ป้องกัน และ
รักษาสุขภาพ  การ
บริหารจัดการ
ความเครียด และ
ลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของ
ตนเองและ
ครอบครัว 

๓.๑.๑ จํานวนบุคลากรใน
หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม          
การดูแลสุขภาพที่กอง สํานัก กลุ่ม
ดําเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๑. โครงการสุขภาพดี 
ชีวีมีสุข 
(Happy  Body & 
Relax) เช่น 
๑๑.๑ กิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ  
๑๑.๒ กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการ
ดูแลสุขภาพ  การบริหาร
ความเครียด และทักษะ
การดําเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม   
๑๑.๓ กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพประจําปี   
๑๑.๔ กิจกรรมการให้
คําปรึกษาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 

กอง สํานัก กลุ่ม ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

รายปี 
 

 
 
 
 



 

- ๓๓ - 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

การ
ติดตาม 

  ๓.๒ สร้างทัศนคติที่
ดีต่อศาสนาที่ตน
ศรัทธา ด้วยการให้
ความรู้และ
หลักการปฏิบัติ  
อันเป็นการพัฒนา
จิตใจ  
 

๓.๒.๑จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมพัฒนาจิตใจที่ กอง สํานัก 
กลุ่ม ดําเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒. โครงการพัฒนาจิต
นําสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
(Happy  Soul) เช่น 
๑๒.๑ การสวดมนต์นั่ง
สมาธิ 
๑๒.๒ ธรรมะบรรยาย 
๑๒.๓ ไหว้พระ ๙ วัดตาม
เทศกาลต่าง ๆ 
๑๒.๔ ปฏิบัติธรรมตาม
เทศกาลต่าง ๆ 
 

กอง สํานัก กลุม่ ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

รายปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสร้างระบบ
สวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสมกับองค์กร 

 
๑. การจัดกิจกรรม
สวัสดิการตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ี       
ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

 
๑.๑ เพื่ออํานวย
ความสะดวกและ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจาก
สวัสดิการที่ราชการ
จัดให้ 

 
๑.๑.๑ จํานวนประเภทสวัสดิการ
ที่ กอง สํานัก กลุ่ม จัดสวัสดิการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

 
๑๓. โครงการสวัสดิการ
เข้มแข็ง 
(Happy  Welfare) เช่น 
๑๓.๑ การออมทรัพย์ 
๑๓.๒ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 
๑๓.๓ การกีฬาและ
นันทนาการ 

 

 
กอง สํานัก กลุ่ม

 
ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 
รายปี 

 



 

- ๓๔ - 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการ 

(ตัวอย่างกิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

การ
ติดตาม 

    ๑๓.๔ ร้านค้าสวัสดิการ 
๑๓.๕ สงเคราะห์
เจ้าหน้าที่ 
๑๓.๖ อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๓๕ - 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ตามแผนกลยทุธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 
 

ถ้อยแถลงแสดงเจตนารมณ ์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในกรมชลประทาน 

บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ทั่วทัง้องค์กร มี
เส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือก ตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและ
รางวัลจูงใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทํางานเป็นทีม มสีภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และถูกสขุอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียง มี
ช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกขท์ี่หลากหลาย ผู้บริหารให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานอันจะนําไปสู่แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร 
    

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากรของกรมชลประทานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข            

มีคุณธรรม จรยิธรรม  มจีิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  โดยมีการเสริมสรา้ง
บรรยากาศในการทํางาน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทํางาน  
ตลอดจนมีขวัญกําลังใจที่ดีและมีแรงจูงใจในการทํางานที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒. เพื่อให้กรมชลประทานมีกําลังคนที่มีสมรรถนะที่มีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ๓. เพื่อให้กรมชลประทานมีแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕  ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑    การเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร 

 

 



 

- ๓๖ - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  : 
การเสริมสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการทํางาน  
ให้บุคลากรทํางาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
และสร้างสรรค์
ผลงานที่มี
คุณภาพให้แก่
องค์กร 

 
๑.ส่งเสริมให้
หน่วยงาน
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
การทํางานให้
เหมาะสม และ
จัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ให้แก่บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
๑.๑ ปรับปรุง/
พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในการ
ทํางานให้ปลอดภัย
และถูกสขุลักษณะ 
และมีบรรยากาศที่
ดีในการทํางาน 
 

 
๑.๑.๑ ร้อยละของ
หน่วยงานภายใน กอง 
สํานัก กลุ่ม ที่
ดําเนินการปรับปรุง/
พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมในการ
ทํางาน 
 

 

 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
๘ 

 
๖๐ 

 
๗๐ 

 
๘๐ 

 
๙๐ 

 
๑๐๐

 
๑.โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน  เช่น 
๑.๑ การปรับปรุง  
ซ่อมแซม  หรอืต่อ
เติมอาคารสถานที่
ทํางาน 
๑.๒ การจัดระเบียบ
สถานที่ทํางาน /
กิจกรรม ๕ ส. 

 
กอง  สํานัก  

กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 

 



 

- ๓๗ - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.๒ เพื่อจัดหา
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย
ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

๑.๒.๑ ร้อยละของกอง 
สํานัก และกลุม่ ที่
ดําเนินการเพื่อจัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๘ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๒.โครงการจัดหา
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น 
๒.๑ การสํารวจ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  
๒.๒ การสนับสนุนให้
ใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 

กอง  สํานัก  

กลุ่ม 

 
 
 
 
 

 



 

- ๓๘ - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

 ๒.บุคลากรทุก
ระดับชั้นมี
ความสัมพันธ์
และความเข้าใจ
อันดีต่อกัน มี
ความสามัคคี มี
ความรักและ
ความภาคภูมิใจ
ในองค์กร 

๒.๑ เพื่อเสริมสร้าง
การทํางานเป็นทีม 

๒.๑.๑ ร้อยละของ
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ
เสริมสร้างการทํางาน
เป็นทีม 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๗ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๓.โครงการเสริมสร้าง 

การทํางานเป็นทีม 

( Happy 
Teamwork ) 

 

กอง  สํานัก 

 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- ๓๙ - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

  ๒.๒ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในองค์กร 

 

๒.๑.๑ ร้อยละจํานวน
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
องค์กร 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๘ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๔.โครงการชลประทาน
สัมพันธ์สร้างสรรค์
องค์กร 
(Happy Society) เช่น 
๔.๑ กิจกรรมสาน
สัมพันธ์ระหว่างฝ่าย
บริหารกับบุคลากรทุก
ระดับชั้น 
๔.๒ การพัฒนาระบบ
การสื่อสารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้
บุคลากรทกุระดับชั้น
เข้าใจในนโยบายและ
วัฒนธรรมขององค์กร
อย่างชัดเจนและทั่วถงึ 
๔.๓ การพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารให้มี
ความหลากหลาย 
เหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะขององค์กร 
และความต้องการของ
บุคลากร 

กอง สํานัก 
กลุ่ม 

 



 

- ๔๐ - 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

  ๒.๓ เพื่อให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจ
ในภารกิจโดยการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

 

๒.๓.๑ ร้อยละของ
บุคลากรในกอง สํานัก 
กลุ่ม ที่เข้าร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๗ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๕.โครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
(Happy  Brain) 

กอง สํานัก 
กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๔๑ - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : 
การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
รักษาบุคลากรไว้
ในกรม
ชลประทาน 
 

 
๑.ส่งเสริมให้
หน่วยงานสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรที่
เหมาะสมกับ
ลักษณะงานใน
แต่ละหน่วยงาน  
ให้บุคลากรมี
ความเชื่อถือและ
ไว้วางใจในการ
ทํางานร่วมกัน 

 
๑.๑ เพื่อพัฒนา
ระบบการสื่อสาร
ภายในองค์กร  
ช่องทางการสื่อสาร
ให้มีความ
หลากหลาย 
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
บุคลากร 
 

 
๑.๑.๑ จํานวน
ช่องทาง/กิจกรรมการ
สื่อสารที่บุคลากร
สามารถสื่อสารกับ
ผู้บริหารในหน่วยงาน
ได้สะดวก 

 
๑๐ 

กิจกรรม/
ช่องทาง 

 
๘ 

 
๖ 

 
๗ 

 
๘ 

 
๙ 

 
๑๐ 

 
๖.โครงการพัฒนา
ระบบสื่อสารภายใน
องค์กร เช่น 
๖.๑ จัดใหม้ีเวที
ถ่ายทอดเครือข่าย
ระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีด้าน
นโยบายและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่าง          
ผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน    
 ๖.๒ การขยาย
เครือข่ายระบบการ
สื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทั่วถึง
ทั้งองค์กร 

 
ศท./ 

กอง สํานัก 
กลุ่ม 

 
 

 



 

- ๔๒ - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.๒ เพื่อขับเคลื่อน
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปสู่การ
ปฏิบัติ                 
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

๑.๒.๑ จํานวน
หน่วยงานที่จัดทํา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๗ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๗.โครงการกําหนด
ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

 

กอง สํานัก 
กลุ่ม 

  ๑.๓ เพื่อให้มีการ
แก้ไขเยียวยา
ปัญหาและข้อร้อง
ทุกข์ของบุคลากร
ภายในองค์กร 
 
 
 

๑.๓.๑ร้อยละของ
จํานวนเรื่องร้องทุกข์
ด้านความผาสุก  ความ
พึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการ
พิจารณา ชี้แจงและ
แจ้งกลับภายใน ๓๐ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๘ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๘.โครงการจัดการ
เรื่องร้องทุกข์ในด้าน
ความผาสุกของ
บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
 

คณะทํางาน
ศูนย์

เสริมสร้าง
ความผาสุก 

กรม
ชลประทาน 

 
 

 
 

 



 

- ๔๓ - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

 ๒.ส่งเสริมให้
หน่วยงานพัฒนา
ระบบและวิธีการ
ทํางานเพื่อให้
บุคลากรของ
หน่วยงาน
ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๒.๑ จัดระบบและ
วิธีการทํางานที่
เหมาะสมและ
ชัดเจนเพื่อ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ทํางาน 

๒.๑.๑ ร้อยละผลการ
ปฏิบัติงานของ สํานัก 
กอง กลุ่ม ตาม             
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๘ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๙.โครงการเสริมสร้าง
ระบบการทํางานให้
เกิดประสิทธิภาพ 
เช่น 
๙.๑ การมอบหมาย
งานที่สอดคล้องกับ
ความรู้ 
ความสามารถและ
สมรรถนะของ
บุคลากร 
๙.๒ การจัดใหม้ี
ระบบพี่เลี้ยง  การ
สอนงาน  และการให้
คําปรึกษา 
๙.๓ การจัดทําคู่มือ
หรือเอกสารแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

 

กอง สํานัก 
กลุ่ม 

 
 



 

- ๔๔ - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

  ๒.๒ เพื่อยกย่อง 
ชมเชย ให้รางวัล 
ตอบแทน ผู้ทีม่ีผล
การปฏิบัติงาน
ดีเด่น หรือมีผลการ
ปฏิบัติงานที่มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

๒.๒.๑ จํานวนกิจกรรม
ที่ กอง สํานัก กลุ่ม 
ดําเนินการจัด/เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อยกย่อง 
ชมเชย ให้รางวัลตอบ
แทนแก่ผู้ที่มผีลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น หรือมี
ผลการปฏิบัติงานที่มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

๕ 
กิจกรรม 

๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑๐.โครงการ
ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ทําความดี          
และมีผลงานดี เช่น 

๑๐.๑ โครงการ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําดืเด่น 

๑๐.๒ โครงการการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการฝ่ายส่ง
น้ําและบํารุงรักษา 

๑๐.๓ โครงการ
รางวัลผลงานด้าน
การจัดการความรู้
ดีเด่น 

๑๐.๔ โครงการดาวเด่น
ประจํา กอง สํานัก กลุ่ม   

 

กอง สํานัก 
กลุ่ม 

 
 



 

- ๔๕ - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

 ๓. ส่งเสริมให้
หน่วยงานมี
สุขภาพร่างการ 
จิตใจ ทีแ่ข็งแรง 
มีความสุข  มี
ความสมดุล
ระหว่างชีวิตการ
ทํางานกับชีวิต
ส่วนตัว 

๓.๑ มีการออก       
กําลังกาย  พักผ่อน  
และคลายเครยีด
จากการปฏิบัติงาน
รวมทั้งบุคลากรมี
ความรู้ในการดูแล 
ป้องกัน การรักษา
สุขภาพ  และการ
บริหารจัดการ
ความเครียด  

 

 

 

 

 

๓.๑.๑ จํานวนบุคลากร
ในหน่วยงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมการดูแล
สุขภาพที่กอง สํานัก 
กลุ่ม ดําเนินการ/เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๘ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๑. โครงการสุขภาพ
ดีชีวีมีสุข 
(Happy  Body & 
Relax) เช่น 
๑๑.๑ กิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ  
๑๑.๒ กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการดูแล
สุขภาพ  การบริหาร
ความเครียด และ
ทักษะการดําเนินชีวิต
อย่างเหมาะสม   
๑๑.๓ กิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพ
ประจําปี   
๑๑.๔ กิจกรรมการ
ให้คําปรึกษาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

กอง สํานัก 
กลุ่ม 



 

 
- ๔๖ - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

  ๓.๒ สร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อศาสนาที่ตน
ศรัทธา ด้วยการให้
ความรู้และ
หลักการปฏิบัติ  
อันเป็นการพัฒนา
จิตใจ  

 

๓.๒.๑ จํานวนกิจกรรม
การพัฒนาจิตใจที่ กอง 
สํานัก กลุ่ม 
ดําเนินการ/เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๐ 

ครั้ง 

๘ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒. โครงการพัฒนา
จิตนําสู่คุณภาพชีวิต
ที่ดี 
(Happy  Soul) เช่น 
๑๒.๑ การสวดมนต์
นั่งสมาธิ 
๑๒.๒ ธรรมะ
บรรยาย 
๑๒.๓ ไหว้พระ ๙ วัด
ตามเทศกาลต่าง ๆ 
๑๒.๔ ปฏิบัติธรรม
ตามเทศกาลต่าง ๆ 
 

กอง สํานัก 
กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๔๗ - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

น้ําหนัก 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสร้างระบบ
สวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสมกับ
องค์กร 

 
๑. การจัด
กิจกรรม
สวัสดิการตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ี    
ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

 
๑.๑ เพื่ออํานวย
ความสะดวกและ
ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน
นอกเหนือจาก
สวัสดิการที่
ราชการจัดให้ 

 
๑.๑.๑ จํานวนประเภท
สวัสดิการที่ กอง สํานัก 
กลุ่ม จัดสวัสดิการตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ 
 

 
๕ 

ประเภท
กิจกรรม 

 
๘ 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

 
๑๓. โครงการ
สวัสดิการเข้มแข็ง 
(Happy  Welfare) 
เช่น 
๑๓.๑ การออมทรัพย์ 
๑๓.๒ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 
๑๓.๓ การกีฬาและ
นันทนาการ 
๑๓.๔ ร้านค้า
สวัสดิการ 
๑๓.๕ สงเคราะห์
เจ้าหน้าที่ 
๑๓.๖ อาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ 
 
 

 
กอง สํานัก 

กลุ่ม 

 


