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เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ 
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สิ่งที่สงมาดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ 
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 เพ่ืออนุวัตใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๑๓ (๘) แหงพระราชบัญญัติ
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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  
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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  
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 • 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  
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 • 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 

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


