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บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ บัญญัติว่าการจัด
ระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสานักงาน ก.พ. 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕4 – ๒๕๕๖ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการบริหารราชการ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง ข้าราชการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีเพียงพอที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 – 2556 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่วนตัว 

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุก
ระดับในสังกัดอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ที่จัดท าขึ้นจะสามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรภายในส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการ
เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างาน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ บุคลากรทุกคนภายในส านักงานสถิติแห่งชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี     
เต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเสมอภาคภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุข และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 
 

                                                            ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
วิสัยทัศน ์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติ และสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของประเทศ 

ภารกิจหลัก 
1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
2. จัดท าส ามะโนหรือส ารวจด้วยตัวอย่าง หรืออ านวยการ เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลทางด้าน

เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ของประเทศ 
3. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 

อ านาจหน้าที่ 
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 

มาตรา 5 ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการเกี่ยวกับ
สถิติตามหลักวิชาการ 

มาตรา 6 ส านักงานสถิติแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าแผนแม่บทสถิติเก่ียวกับการด าเนินงานทางสถิติของรัฐ 
2. จัดท ามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
3. ส่งเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน 
4. จัดท าส ามะโนหรือการส ารวจตัวอย่างหรืออ านวยการให้มีการส ารวจด้านต่าง ๆ ของ

ประเทศ 
5. ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผน ก าหนดความต้องการรับผิดชอบ

ในการด าเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม 1 
6. แนะน า ให้ค าปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน และ

ระเบียบวิธีในการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการประมวลผลและการวิเคราะห์ผลสถิติ 
7. ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญ

และเป็นปัจจุบันของประเทศ 
8. ให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชนและบุคคลทั่วไป 
9. เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ 
10. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 
11. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดและตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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   หน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

   ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการ
เกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดท าสถิติเพ่ือติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบายและแผนงานของรัฐ โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนแม่บทเก่ียวกับการด าเนินงานทางสถิติของรัฐ 
3. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดท ามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความ

เห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้มาตรฐานสถิติ
ตามหลักสากล 

4. บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศ  และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล  
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

5. จัดท าแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการก าหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล  
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ 

6. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค      
ด้วยวิธีการจัดท าส ามะโนหรือการส ารวจตัวอย่าง หรือจัดหาข้อมูลสถิติด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 

7. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติ  
ทีส่ าคัญที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดท า รวมทั้งประสานและให้ค าปรึกษาในการจัดท าข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

8. พัฒนาตัวชี้วัดและชุดข้อมูลสถิติสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและ
คาดการณ์ภาวการณ์ต่าง ๆ ของประเทศ 

9. ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ 
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน หรือ

ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ตามกฎกระทรวงฯ ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ราชการบริหาร
ส่วนกลางออกเป็น 7 กอง 2 ศูนย์ และ 2 กลุ่มงาน และมีส านักงานสถิติจังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค 
โดยท าหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสถิติของประเทศกระจายไปทุกจังหวัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จัดท า วิเคราะห์ และให้บริการสถิติในระดับพ้ืนที่ โดยรับนโยบายทั้งจากส านักงานสถิติแห่งชาติและผู้ว่า
ราชการจังหวัด  แต่เพ่ือให้การบริหารงานภายในส านักงานสถิติแห่งชาติสอดคล้องกับภารกิจและบทบาทที่
เพ่ิมขึ้นตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้
แบ่งโครงสร้างภายใน ดังภาพ 
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เส้นทึบ                หมายถึง   โครงสร้างตามกฎกระทรวง 
เส้นประ              หมายถึง เส้นประ              หมายถึง   โครงสร้างที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อการบริหารงานภายในโครงสร้างที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อการบริหารงานภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนสถิติแห่งชำต ิ

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนสถิติแห่งชำต ิ
(3 ต ำแหน่ง) 

ผู้ตรวจรำชกำรกรม 
(3 ต ำแหน่ง) 

รำชกำรบริหำรสว่นกลำง 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร 

รำชกำรบริหำรสว่นภูมภิำค 
(ส ำนักงำนสถิติจังหวัด 76 จังหวัด) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กองนโยบำยและ 
วิชำกำรสถิติ 

 
 

กองสถิติพยำกรณ์ 

กองสถิติเศรษฐกิจ 

 

กองสถิติสำธำรณมต ิ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 

กองบริหำรจัดเก็บ 
ข้อมูลสถิติ 

 
 

กองสถิติสังคม 

กองบริหำรจัดกำรระบบสถิต ิศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์
ภำครัฐ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
หลักการและเหตุผล 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการต้องท าให้เกิดความสุขในการท างานและสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร การเพ่ิม
ผลิตภาพ และขีดสมรรถนะของส่วนราชการ ซึ่งข้าราชการต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือ
สร้างเสริมให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติราชการ และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและ
ประโยชน์สุขของประชาชนอีกทั้งต้องมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการและจังหวัด 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรส านักงานสถิติแห่งชาติ มีขวัญและก าลังใจที่ดี ส่งผลให้ปฏิบัติราชการอย่างเต็ม
ก าลัง ความสามารถ 

2. เพ่ือให้บุคลากรส านักงานสถิติแห่งชาติ เกิดแรงจูงใจในการท างาน มุ่งพัฒนาตนเอง และงานใน
ความรับผิดชอบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือให้บุคลากรส านักงานสถิติแห่งชาติ มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ด ี
4. เพ่ือให้บุคลากรส านักงานสถิติแห่งชาติ มีความสุขในการท างานและมีดุลยภาพระหว่างการ

ท างานกับชีวิต ส่วนตัว 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ส่วนราชการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน และอ านวยความสะดวกให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาระบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ส่วนราชการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ตามหลัก
คุณธรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่วนตัว 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ส่วนราชการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี 
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างให้ข้าราชการมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน และด ารงชีวิตโดยยึดหลักตาม

แนวทางศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลกรมีความรักความสามัคคีภายในองค์กร และมีความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ส่วนราชการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออม และการบริหารจัดการด้าน
การเงินให้แก่ข้าราชการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
และสร้างความสุขให้แก่ข้าราชการ 
 

5 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และส่งมอบงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญใน

การพัฒนาส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระดับค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 62 63 64 

1. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้เหมาะสม เสรมิสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน
และอ านวยความสะดวกให้
บุคคลากรท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ปรับปรุงสถานท่ีท างานให้
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมี
บรรยากาศที่ดี มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  

1. ร้อยละความพึงพอใจในการจัด
ระเบียบสถานท่ีท างาน  

2562 - 2564 80 85 90 1. กิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning 
2. กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน เช่น 

การประหยัดน้ า-ไฟ ประหยัด
กระดาษ มาตรการประหยัด
พลังงาน 

3. การจัดให้มรีะบบรักษาความ
ปลอดภัยในการท างาน เช่นกล้อง
วงจรปิด สัญญาณเตือนไฟไหม้ 
บัตรประตูเข้าออก 

ศูนย์/กอง 

2. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการท างานและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมยั
เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละความพึงพอใจในการ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และ
ปรับปรุงระบบ อุปกรณ์
เทคโนโลยีให้ทันสมยัภายใน
ส านักงาน 

2562 - 2564 80 85 90 1. โครงการจดัหาหรือซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและทันสมัย 

2. โครงการจดัหาระบบการบันทึก
เวลาการปฏิบัติงานและการลา
ออนไลน ์

ศท./กกจ. 

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ
และวิธีการท างานเพื่อให้
ข้าราชการปฏิบตัิงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. จัดระบบและวิธีการท างานท่ี
เหมาะสมและชัดเจนเพื่อ
เสรมิสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 

 

1. ระดับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญเพิ่ม
สูงขึ้น 

2562 - 2564 5 5 5 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. การประเมินส่วนราชการตาม

เกณฑ์ PMQA 
3. การอบรมพัฒนาสมรรถนะตาม

สายงานที่ปฏิบตั ิ
4.  

ศูนย์/กอง/
พร. 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

กลยุทธ ์
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระดับค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 62 63 64 

3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
คุณธรรม เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ 

1. มีเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

1. ร้อยละของความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

2562 - 2564 80 85 90 1. การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)  
ของบุคลากร 

2. โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และพัฒนาระบบงานเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินนโยบาย
ประสบการณ์หลากหลาย 

3. โครงการด าเนินการตามแผนการ
ก าหนดต าแหน่ง 3 ปี (2561 – 
2563) 

4. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานบุคคล 

กกจ. 
 
 

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อการน าองค์กร
ของผู้บริหาร 

2562 - 2564 80 85 90 1. โครงการผู้บริหารพบบุคลากร 
2. โครงการ Morning Talk ผู้บรหิาร 
3. การสื่อสารผ่าน Facebook / 

Line/ การประชุมทางไกล (Vedio  
Conference) 

ศูนย์/กอง 

3. จ านวนบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาด้านการปรบักระบวน
ทัศน์เพื่อปรับเปลีย่นวิธีการ
ท างาน 

2562 - 2564 100 100 100 1. จัดอบรมหลักสตูรการคิดเพื่อ
ประสิทธิภาพของงาน 

2. จัดอบรมหลักสตูรการปรับฐาน
ความคิดแก้ทุจรติ ต้องคิดเป็น 

3. จัดอบรมหลักสตูรการด ารงชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

กพบ./กจธ. 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่วนตัว 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระดับค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 62 63 64 

1. ส่งเสริมให้ด าเนินการ
เสรมิสร้างสุขภาพ เพื่อให้
บุคลากรมีสุขภาพท่ีด ี

1. บุคลากรมีความรู้สามารถดูแล
ป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเอง
และครอบครัวได ้

2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจดัการความเคลียดของ
ตนเองและครอบครัว  

3. บุคลากรและครอบครัวมีสุขภาพท่ีดี 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

1. ร้อยละความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพ 

2562 - 2564 80 85 90 1. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นประจ า เช่น การออก
ก าลังกาย การจดังานวันกีฬา 

2. จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ได้แก่ 
สถานท่ีออกก าลังกายภายใน
ศูนย์ราชการ อุปกรณ์เพื่อ
ออกก าลังกาย 

3. จัดกิจกรรมการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพการบรหิาร
จัดการความเคลียด และ
ทักษะการด าเนินชีวิตอยา่ง
เหมาะสม 

4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

ศูนย์/กอง 

2. เสรมิสร้างให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 
และด ารงชีวิตโดยยึด
หลักตามแนวทางศาสนา 

1. บุคลากรมีทัศนคติที่ดตี่อการท างาน 
และด ารงชีวิตโดยยึดหลักตาม
แนวทางศาสนา 

1. จ านวนบุคลากรที่เป็นสมาชิก
ชมรม 

 
 
 
 

2562 - 2564 50 100 150 1. จัดตั้งชมรมรักษ์ธรรม ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 

กรรมการ
ชมรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

กลยุทธ ์
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระดับค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 62 63 64 

  
 

2. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 

2562 - 2564 3 3 3 1. โครงการพัฒนาคณุธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
เช่น บรรยายธรรมะ การ
ท าบุญตักบาตรในวันส าคญั
ทางศาสนา ร่วมกิจกรรม
ทอดกฐิน ผ้าป่า 

ศูนย์/กอง 

3. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม
สร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร 

2562 - 2564 2 2 2 1. โครงการข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 

2. โครงการยกย่องผู้ประพฤติตน
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 

กกจ./กจธ. 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีความสัมพันธ์และเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี มีความรัก และความภาคภูมิใจในองค์กร 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระดับค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 62 63 64 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมจีิต
สาธารณะ และพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือสังคม 

1. บุคลากรมีจิตสาธารณะ 
และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ
สังคมเพิ่มขึ้น 

1. จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

2562 - 2564 4 4 4 1. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่อสังคม เช่น การบริจากสิ่งของ 
เงิน ให้แก่มูลนิธิ ผู้ด้อยโอกาส การ
จัดเลีย้งอาหารกลางวันเด็กก าพรา้ 
คนชรา 

2. โครงการจติอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ 

ศูนย์/กอง 

2. ส่งเสริมให้บุคลกรมีความรัก
ความสามัคคีภายในองค์กร 
และมีความสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

1. บุคลากรมีความรักสามัคคี
ภายในองค์กร และร่วมมือ
กันท างานมากขึ้น 

1. จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในองค์กร 

2562 - 2564 5 5 5 1. กิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ เช่น 
วันข้ึนปีใหม่ วันสงกรานต์ งาน
เกษียณอายรุาชการประจ าปี งาน
ครบรอบก่อตั้งส านักงาน 

2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน เช่น กีฬาภายใน
หน่วยงาน การประกวดแต่งเพลง  

3. การรณรงค์แต่งเครื่องแบบ/เครื่อง
แต่งกายเสื้อประจ าส านักงาน 

4. การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย Line และ 
Facebook 

5. พัฒนาระบบสื่อสารองค์กรใหม้ี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรทุก
ระดับมีความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายและวัฒนธรรมองค์กร
อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
 

ศูนย์/กอง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระดับค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 62 63 64 

1. ส่งเสริม เสริมสร้างให้ความรู้
เกี่ยวกับการออม และการ
บริหารจดัการด้านการเงิน 

1. บุคลากรมีความรู้ด้านการ
บริหารจดัการด้านการเงิน
และการออม 

1. จ านวนครั้งในการให้ความรู้
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการ
ด้านการเงินการบัญชี และ
การออม 

2562 - 2564 4 4 4 1. โครงการให้ความรู้เกีย่วกับการ
วางแผน การบริหารจัดการการเงนิ
ส่วนบุคคล 

2. จัดอบรบโครงการ กบข. 
3. โครงการรณรงค์และเผยแพร่

ความรู้การด าเนินชีวิตตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กกจ./กพบ. 

2. การจัดสวัสดิการเพิม่เตมิ
นอกเหนือจากทีก่ฎหมาย
ก าหนด เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน และสร้างความสุข 

1. ส่งเสริมให้มีการจัด
สวัสดิการเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่รัฐจัดให ้

1. จ านวนกิจกรรมสวสัดิการที่
ส านักงานสถิติแห่งชาตจิัด 

2562 - 2564 5 5 5 1. กองทุนสวัสดิการ กสช. 
2. ร้านค้าสวสัดิการ 
3. สวัสดิการให้ความช่วยเหลือกรณี

ภัยพิบัติ อุบัติภยั หรือเจา้ภาพงาน
ศพ 

4. โครงการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย     
ธ.กรุงไทย ธอส. ธ.ออมสิน         
ธ.อิสลาม 

5. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลกร (ธนาคารออมสิน) 

6. ประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากร 
(ประกันภัยกลุ่ม) 

7. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห ์
 

กกจ. 
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ท่ี นร ๑๐๑๒ /ว ๓๘ สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

 ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ 

เรียน (เวียน กรมและจังหวัด) 

สิ่งที่สงมาดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ 

 ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ บัญญัติวา 
การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมาตรา ๑๓ (๘) บัญญัติใหสํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหนาที่สงเสริม ประสานงาน เผยแพร  
ใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

 เพ่ืออนุวัตใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๑๓ (๘) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานักงาน ก.พ. โดยความเห็นชอบ ก.พ. จึงกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ตามสิ่งที่สงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
          (นางเบญจวรรณ สรางนิทร) 

 เลขาธิการ ก.พ. 

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๒๒, ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๒๗ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘ 



สิ่งที่สงมาดวย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

------------------------ 

เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการตอบสนองตอบริบทของสภาพแวดลอม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการ และ
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหระบบราชการมีความเขมแข็ง ขาราชการมีภูมิคุมกันที่ดีเพียง
พอที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดหลักการ วัตถุประสงค 
และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 

หลักการ 

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการตองทําใหเกิดความสุขในการทํางาน และ
สรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทํางานของบุคลากร การเพิ่มผลิตภาพ และขีดสมรรถนะของสวนราชการ 

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง
เพื่อสรางเสริมใหขาราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติราชการ และใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจภาครัฐและประโยชนสุขของประชาชน 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการมีความสอดคลองกับการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด 
 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติงานอยางมีความสุข  มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ เปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน 
รวมทั้งมีความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทํางาน มีขวัญกําลังใจที่ดี มีแรงจูงใจ 
ที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๒. เพื่อใหสวนราชการมีกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง มีความพรอมที่จะขับเคลื่อน
ภารกิจของสวนราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อใหสวนราชการมีระบบ กลไก และวิธีดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการที่มปีระสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน 



๒ 

๔. เพื่อใหระบบราชการมีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณที่ดี สงผลใหสังคมและ
ประเทศไทยเจริญกาวหนายิ่งขึ้น 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการดานการทํางาน  

เพื่อใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจและแรงจูงใจใน
การสรางสรรคและสงมอบผลงานที่มีคุณภาพแกประชาชน และเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญใน
การพัฒนาประเทศ ประกอบดวย ๓ กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมใหสวนราชการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานให
เหมาะสม เสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และอํานวยความสะดวกใหขาราชการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค  
๑. ปรับปรุงสถานที่ทํางานใหปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศที่ดี  

มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
๒. จัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน และอุปกรณเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
๑. สถานที่ทํางานปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตามเกณฑของสวนราชการที่

รับผิดชอบ 
๒. ความพึงพอใจของขาราชการที่มีตอสภาพแวดลอมการทํางานในแตละ 

สวนราชการ 

ตัวอยางกิจกรรม  
• การปรับปรุง ซอมแซม หรือตอขยายสถานที่ทํางาน  
• กิจกรรม ๕ ส และการจัดระเบียบสถานที่ทํางาน 
• การจัดหาหรือซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพ 

เพียงพอ และทันสมัย  
 



๓ 

กลยุทธท่ี ๒  สงเสริมใหสวนราชการพัฒนาระบบและวิธีการทํางาน เพื่อให
ขาราชการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เปาประสงค 
จัดระบบและวิธีการทํางานที่เหมาะสมและชัดเจนเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทํางาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานของสวนราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด

สําคัญเพิ่มสูงขึ้น  

ตัวอยางกิจกรรม  
• จัดใหมีระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการใหคําปรึกษาแนะนํา  
• จัดทําคูมือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน  
• การมอบหมายงานที่สอดคลองกับความรู ความสามารถและสมรรถนะของ

ขาราชการ  

กลยุทธท่ี ๓ สงเสริมใหสวนราชการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ตามหลักคุณธรรม เพื่อสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ  

เปาประสงค 
มีหลักเกณฑและวิธีดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และเปนธรรม 

ตัวชี้วัด 
๑. ความพึงพอใจของขาราชการที่มีตอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สวนราชการ  
๒. ความผูกพันของขาราชการที่มีตอองคกร ความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่ง

ขององคกร และพรอมทุมเททํางานเพื่อสรางความสําเร็จใหแกองคกร 

ตัวอยางกิจกรรม  
 • การสรางความมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรมในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก การเลื่อนตําแหนง การแตงตั้ง การโอนยาย การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  



๔ 

 • การนําระบบกลไกและวิธีการบริหารงานใหมๆ มาดําเนินการใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ ไดแก การจัดทําเสนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง  
รวมถึงการวางมาตรการสงเสริมการทํางานที่บาน  
 • การพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางเปนระบบ ตอเนื่อง โดยมีการวัดและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานอยางจริงจัง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการดานสวนตัว 

เพื่อใหขาราชการมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุล
ระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมใหสวนราชการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อให
ขาราชการมีสุขภาพที่ดี  

เปาประสงค 
๑. ขาราชการมีความรู สามารถดูแล ปองกัน และรักษาสุขภาพของตนเองและ

ครอบครัวได 
๒. ขาราชการมีความรูและความเขาใจในการบริหารจัดการความเครียดของ

ตนเองและครอบครัว  
๓. ขาราชการและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี สามารถลดคาใชจายในการรักษา 

พยาบาล 

ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนขาราชการที่มีความรูและเขารวมกิจกรรมในการดูแลสุขภาวะ 

สามารถจัดการความเครียดของตนเองและครอบครัว  
๒. จํานวนขาราชการที่มีน้ําหนักเกินและมีโรคประจําตัวลดลง 

ตัวอยางกิจกรรม  
 • จัดใหมีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนประจํา ไดแก การออกกําลังกาย  
การจัดวันกีฬา   
 • จัดกิจกรรมสงเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไดแก การจัดสถานที่  
สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณเพื่อการออกกําลังกาย การจัดประกวดทีมงานสุขภาพดี  
การสนับสนุนใหสวนราชการจัดกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพรวมกัน  



๕ 

 • จัดกิจกรรมการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 
การบริหารจัดการความเครียด และทักษะการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม 
 • จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ตรวจคัดกรองระดับความแข็งแรงของ
สุขภาพ รวมทั้งอาจจัดใหมีหนวยบริการตรวจ-รักษาพยาบาลเบื้องตนภายในสวนราชการ หรือ
ระหวางสวนราชการ  
 • สรางระบบการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหา
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

กลยุทธท่ี ๒ เสริมสรางใหขาราชการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุนและเขมแข็ง  
มีความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว 

เปาประสงค 
๑. ขาราชการมีความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัวและสังคม 
๒. ขาราชการมีความสุขเพิ่มขึ้น ครอบครัวมีความอบอุน 

ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนกิจกรรมที่จัดใหครอบครัวเขารวมกิจกรรมของสวนราชการ 
๒. จํานวนขาราชการที่มีความสุขเพิ่มขึ้น และมีอัตราการหยารางลดลง 

ตัวอยางกิจกรรม 
 • กําหนดชั่วโมงทํางานที่เหมาะสมสําหรับหนวยงาน ไดแก การจัดเวลาการ
ทํางานใหยืดหยุน การสนับสนุนการทํางานที่บาน  
 • สนับสนุนใหขาราชการจัดเวลาการทํางานใหเกิดความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานกับชีวิตสวนตัว และการกําหนดใหวันอาทิตยเปนวันครอบครัว  
 • จัดใหครอบครัวเขารวมกิจกรรมสันทนาการของสวนราชการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการดานสังคม  

เพื่อใหขาราชการทุกระดับมีความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน  
มีความสามัคคี มีความรักและความภาคภูมิใจในองคกร ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมใหสวนราชการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานในแตละสวนราชการ ใหขาราชการมีความเชื่อถือและไววางใจในการทํางานรวมกัน 



๖ 

เปาประสงค  
สวนราชการมีวัฒนธรรมและคานิยมที่เหมาะสม และเสริมสรางใหขาราชการ

เชื่อถือและไววางใจในการทํางานรวมกัน 

ตัวชี้วัด 
๑. สวนราชการมีนโยบายและดําเนินการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสม 
๒. จํานวนขาราชการที่มีสวนรวมในการสรางและรวมปฏิบัติใหเปนไปตาม

วัฒนธรรมองคกร 
๓. จํานวนขาราชการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธและวัฒนธรรม

ขององคกร 
ตัวอยางกิจกรรม 
• จัดกิจกรรมนันทนาการ และการสื่อสารระหวางฝายบริหารและขาราชการ 
• พัฒนาระบบการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหขาราชการทุกระดับ

มีความรูความเขาใจในนโยบายและวัฒนธรรมขององคกรอยางชัดเจนและทั่วถึง 
• พัฒนาชองทางการสื่อสารใหมีความหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับ

ลักษณะขององคกร และธรรมชาติของบุคลากร 

กลยุทธท่ี ๒ สงเสริมขาราชการใหมีจิตสาธารณะ มีความรัก และความสามัคคี
ภายในองคกร  

เปาประสงค 
๑. ขาราชการมีความรัก ความสามัคคี และรวมมือกันทํางานมากขึ้น    
๒. ขาราชการมีจิตสํานึกที่ดีและมุงกระทําประโยชนตอสวนรวมเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วดั 
๑. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีในองคกร 
๒. จํานวนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน 
๓. จํานวนขาราชการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธที่ดี และกิจกรรม

เพื่อประโยชนสาธารณะ 
 
 



๗ 

ตัวอยางกิจกรรม 
 • จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธในองคกร ไดแก การจัดการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ทัศนศึกษา สังสรรคและสันทนาการในโอกาสพิเศษตางๆ  

• จัดกิจกรรมใหขาราชการมีสวนรวมในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน หรือ
มีความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก การปลูกปา สรางฝาย และพัฒนา
โรงเรียน  
  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการดานเศรษฐกิจ  

เพื่อใหขาราชการมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมใหสวนราชการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการออม และ
การบริหารจัดการดานการเงินใหแกขาราชการ  

เปาประสงค 
๑. ขาราชการมีความรูดานการบริหารจัดการดานการเงินและการออม 
๒. ขาราชการมีความรูความเขาใจ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓. ขาราชการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชจายเงิน 

ตัวชี้วัด 
๑. ขาราชการมีอัตราการออมเงินเฉลี่ยสูงขึ้น 
๒. จํานวนขาราชการที่มีความรูดานการบริหารจัดการดานการเงินและการออม 
๓. จํานวนขาราชการที่มีปญหาเรื่องหนี้สินลดลง 

ตัวอยางกจิกรรม 
• การใหความรูแกขาราชการในดานการวางแผน และการบริหารจัดการ

การเงินสวนบุคคล 
• การรณรงคเรื่องการดําเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
• การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ  

 



๘ 

กลยุทธท่ี ๒ จัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอน และสรางความสุขใหแกขาราชการ  

เปาประสงค 
สงเสริมใหสวนราชการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให 

ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนกิจกรรมสวัสดิการที่สวนราชการจัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ภาครัฐ

จัดให 
๒. จํานวนขาราชการในแตละสวนราชการที่ไดรับสวัสดิการเพิ่มเติม

นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให 

ตัวอยางกิจกรรม 
 • การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกําหนด ไดแก การจัดสหกรณ 
ออมทรัพย การจัดรานคาสวัสดิการ การสงเคราะหขาราชการเกี่ยวกับคาอาหาร คาเดินทาง  
และกรณีประสบภัยพิบัติ  

 • การสงเสริมใหมีการรวมกลุมเพื่อจัดกิจกรรมชวยเหลือขาราชการที่ไดรับ
ความเดอืดรอนในกรณีตางๆ 
 

ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ  

๑. ดานนโยบาย  
รัฐบาลกําหนดเปนนโยบายและสนับสนุนใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ

เปนภารกิจสําคัญของสวนราชการและจังหวัด และใหสวนราชการและจังหวัดกําหนดนโยบาย
ที่สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ รวมทั้งกําหนดใหมี
ระบบการทํางาน กิจกรรม และการดําเนินการที่ชัดเจนและตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางการเปน
องคกรแหงความสุข 

๒. ดานองคความรู 
๑) ดําเนินการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของขาราชการเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตขาราชการวา มิใชเปนเพียงการจัดกิจกรรมดานสวัสดิการเทานั้น แตครอบคลุมถึง
การสรางความสุขในชีวิตโดยรวมดวย 



๙ 

๒) สรางเครื่องมือและคูมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เหมาะสําหรับ
ขาราชการ จําแนกตามความแตกตางของเพศ วัย สถานภาพของขาราชการ และสภาพแวดลอม
ของสวนราชการ  

๓) พัฒนาเครื่องมือประเมินผลความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขาราชการในแตละดาน  

๓. ดานการสรางเครือขาย  
สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมกัน อาทิเชน  
• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  
• สถาบันการศึกษาดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
• สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย  
• ธนาคารออมสิน 

ฯลฯ 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 

๑. ขาราชการมีความสุข มีขวัญกําลังใจในการทํางาน มีประสิทธิภาพการทํางาน
เพิ่มขึ้น และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

๒. ขาราชการมีความภาคภูมิใจในการรับราชการและบริการประชาชน 
๓. ระบบราชการมีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณที่ดี 
๔. ประชาชนไดรับบริการที่ดีจากขาราชการที่มีความพรอมในการใหบริการ 

 
-------------------------------------- 


