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แผนกปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของ

พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5  จัดข้ึนโดยคณะกรรมการจัดทำ
แผนเสริมสร้าง ความพาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นประธานกรรมการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเป็นกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา บุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน่า
แผนการเสริมสร้าง ความผาสุก ฯ ฉบับนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานเสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จนเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดความผูกพันใน
องค์กร เกิดทัศนคติที่ดีใน การทำงาน ตลอดจนส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล น่า
ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ขององค์กรต่อไป 

งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี ส ำนกัปลดั 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว  

มกรำคม   ๒๕๖๕ 



 

๑ 

สารบัญ 

หน้า 

ส่วนท่ี บทนำ 

ส่วนท่ี ๒ ปจัจัยทีม่ีผลต่อการทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจงูใจของพนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ส่วนท่ี ๓ แผนงาน/โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสกุ ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
ของพนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๑ -  ๕  

๕ 
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๑. หลักการและเหตผุล 

๑.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ต้องทำให้เกิดความสุข ใน
การทำงาน และสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ทำงานของบุคลากร และขีดสมรรถนะของส่วนราชการ 

๑.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ต้องดำเนินการอย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติราชการ และให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ 
ภารกิจภาครัฐและประโยชน์สุขของประซาซน 

การจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานนั้น ได้ 
จัดทำข้ึนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยน่าเทคนิคและ 
เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ 
หน่วยงานภาครัฐ โดยนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับและเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ตามแนวทางการ 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยที่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้น 
ทรัพยากรบุคคล กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องดำเนินการสำรวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสม ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน ได้กำหนดไว้ใน 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA) ประจำปี ๒๕๖4 ด้านที่ ๒ การบริหารงาน 
บุคคลและกิจการสภา หมวดที่ ๓ คุณภาพและความสมดุลของชีวิตการทำงาน ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จึงได้ดำเนินการสำรวจความผาสุกและความ 
พึงพอใจของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงาน 
ปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้จัดทำ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึง 
พอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประซาซน รวมทั้งมีความ 
สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

๒.๒ เพื่อให้ส่วนราชการมีกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของส่วน 
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพื่อให้ส่วนราชการมีระบบ กลไก และวิธีดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่มี 
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 



๓ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

๓.๑ จัดทำแบบสำรวจความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานโดยกำหนด 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท้ังหมด ๔ ด้าน ดังนี้ 

(๑) ด้านการบริหาร/นโยบายของผู้บริหาร 
(๒) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(๓) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(๔) ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร 
นอกจากนี้ยังกำหนดประเด็นคำถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบล (พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป) ๒๐ ประเด็นย่อย ดังนี้ 

(๑) ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการทำงานของหน่วยงานท่าน 
(๑.๑) ความพึงพอใจที่มีตอ่ภาระงานที่ได้รับมอบหมายและมีอิสระในการตัดสินใจในงานตาม

ขอบเขตความรับผิดชอบ     
(๑.๒) ความพึงพอใจที่ท่านไดท้ำงานในหน่วยงานอย่างเต็มความรู้  ความสามารถ        
(๑.๓)ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการ

ทำงาน   
(๑.๔) ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย  สุขภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  ตลอดจนมีแผนป้องกันภัยพิบัติ    ของหน่วยงาน 
(๑.๕) ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแกไขปัญหาและการยุติความ ขัดแย้งในหน่วยงาน   
(๑.๖) ความพึงพอใจที่มีต่อการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา   
(๑.๗) ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการทำงานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่าง

บุคลากร  สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยูร่วมกัน 
(๑.๘) ความพึงพอใจที่มีสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงานการได้รับการยอมรับจาก

ผู้ร่วมงาน 
(๑.๙.) ความพึงพอใจที่มีต่อการหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการสร้าง  การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการทำงานเป็นทีม    
(๑.๑๐) ความพึงพอใจที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและ  ข้อคิดเห็นต่อ

ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของหน่วยงาน  
 

(๒) ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงานท่าน  
(๒.๑) ความพึงพอใจที่มีตอ่หน่วยงานในการสนบัสนุนบุคลากรให้ไดรับ  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบั

การพัฒนาบุคลากร เพือ่พัฒนาความรู้ ความ  
  (๒.๒) ความพึงพอใจที่มีตอ่หน่วยงานในการจัดเตรียมและพฒันาแหลง่  ขอมูลเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ หรือการพฒันาบุคลากร 

(๒.๓) ความพึงพอใจที่มีตอ่บรรยากาศของหน่วยงานทีส่่งเสริมใหบุ้คลากร 
(๒.๔) ความพึงพอใจที่มีตอ่การสนับสนุนของหน่วยงานใหบ้คุลากรได้นำ  ความรู้มาใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพงานที่รบัผิดชอบ 
 
 



  (๒.๕) ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
  (๒.๖) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับ
บุคลากร   
  (๒.๗) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความ สะดวกในแก่
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
   (๒.๘)ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในหน่วยงานตามเทศกาลต่าง ๆ 

   (๒.๙)ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการดำเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
อาชีพการทำงานของบุคลากร  
 

๓. ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยท่าน 
 (๓.๑) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๓.๒) ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน      
 (๓.๓) ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา         
 (๓.๔) ความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา        
 (๓.๕) ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร    
 (๓.๖) ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน     
 

(๔) ความพึงพอใจในภาพรวม 
(๔.๑) ความพึงพอใจโดยรวมของท่านที่มีต่อหน่วยงานสังกัดของท่าน 
(๔.๒) ความพึงพอใจโดยรวมของท่านที่มีต่อ อบต. (องค์กร)  
(๔.๓) ความพึงพอใจ  ก่อน  หน่วยงานสังกัดของท่านนำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกไป

ปฏิบัติให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
(๔.๔) ความพึงพอใจ  หลัง  หน่วยงานสังกัดของท่านนำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกไป

ปฏิบัติให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 

๓.๒ การส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ 
การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ออกแบสอบถามเพื่อ 

สำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ๔  ประเภท ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน  ๓๑  ชุด 

 

- ความพึงพอใจของข้าราชการและลูกจ้างที่มีต่อองค์กรในด้านต่อองค์กรในด้านการสนับสนุน 
และสร้างแรงจูงใจขององค์กร พบว่า ข้าราชการและลูกจ้าง มีความพึงพอใจต่อการรับรู้ความก้าวหน้าใน 
ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ ในระดับมาก เป็นสำคับที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐ และมีความพึงพอใจในการจัด 



 

  

๓.๓ การวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 
ผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว โดยจัดลำดับ

ความสำคัญ ของปัจจัยท่ีมีต่อความผาสุก ปรากฏว่า 
ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการทำงานของหน่วยงานท่าน  พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมี

ความพึงพอใจ ที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายและมีอิสระในการตัดสนิใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ  
ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๘ความพึงพอใจที่ท่านได้ทำงานในหน่วยงานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ  มีความพึ งพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน  ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๙.๒๓   
ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย  สุขภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนมีแผน
ป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงาน  มีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๐๘  ความพึงพอใจที่มีต่อ
กระบวนการแกไขปัญหาและการยุติความ   ขัดแย้งในหน่วยงาน  ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๘  
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือในการ ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา   มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๘  ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการทำงานของหน่วยงานที่ส่งเสริม ความ
ผูกพันระหว่างบุคลากร  สรางสรรค์วัฒนธรรมการอยูร่วมกัน   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  
๕๐.๐๐    ความพึงพอใจที่มีสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงานการได้รับการ   ยอมรับจากผู้ร่วมงาน    มี
ความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔  ความพึงพอใจที่มีต่อการหนวยงานที่ใหความสำคัญในการ
สร้าง  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  
๕๓.๘๕   ความพึงพอใจที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและ  ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของหน่วยงาน    มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๖๙ 

ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงานท่าน  พบว่า ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ไดรับ  ข้อมูล  ขาวสาร
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน  ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  
๖๕.๓๘   ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่ง ขอมูลเพื่อสง เสริมการเรียนรู้ 
หรือการพัฒนาบุคลากร  มีความพึงพอใจในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๘๕  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
บรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง  มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐    ด้านความพึงพอใจที่มีตอการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำ  
ความรู้มาใชในการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๘   
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  มี
ความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๖๙  ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย มาตรการ    สร างขวัญ
และกำลังใจในการ  ทำงานให้กับบุคลากร  มีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๘   ความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความ  สะดวกในแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน  มีความ
พึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐    ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความ  สัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานตามเทศกาลต่าง ๆ  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  คิด
เป็นร้อยละ  ๕๓.๘๕  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการดำเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้า  และความมั่นคง
ในอาชีพการทำงานของบุคลากร  มีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๙    

๓.๓ การวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

  

ผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว โดยจัดลำดับ
ความสำคัญ ของปัจจัยท่ีมีต่อความผาสุก ปรากฏว่า 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการทำงานของหน่วยงานท่าน  พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมี
ความพึงพอใจ ที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายและมีอิสระในการตัดสนิใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ  
ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๘  ความพึงพอใจที่ ท่านได้ทำงานในหน่วยงานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน  ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๙.๒๓   
ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย  สุขภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนมีแผน
ป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงาน  มีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๐๘  ความพึงพอใจที่มีต่อ
กระบวนการแกไขปัญหาและการยุติความ   ขัดแย้งในหน่วยงาน  ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๘  
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือในการ ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา   มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๘  ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการทำงานของหน่วยงานที่ส่งเสริม ความ
ผูกพันระหว่างบุคลากร  สรางสรรค์วัฒนธรรมการอยูร่วมกัน   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  
๕๐.๐๐    ความพึงพอใจที่มีสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงานการได้รับการ   ยอมรับจากผู้ร่วมงาน    มี
ความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔  ความพึงพอใจที่มีต่อการหนวยงานที่ใหความสำคัญในการ
สร้าง  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  
๕๓.๘๕   ความพึงพอใจที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและ  ข้อคิดเห็นต่อผู้บริ หารในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของหน่วยงาน    มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๖๙ 

ความพึงพอใจที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและ  ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของหน่วยงาน    มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๖๙ 

ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงานท่าน  พบว่า ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ไดรับ  ข้อมูล  ขาวสาร
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน  ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  
๖๕.๓๘   ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่ง ขอมูลเพื่อสง เสริมการเรียนรู้ 
หรือการพัฒนาบุคลากร  มีความพึงพอใจในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๘๕  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
บรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง  มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐    ด้านความพึงพอใจที่มีตอการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำ  
ความรู้มาใชในการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๘   
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  มี
ความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๖๙  ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย มาตรการ    สร างขวัญ
และกำลังใจในการ  ทำงานให้กับบุคลากร  มีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๘   ความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความ  สะดวกในแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน  มีความ
พึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐    ด้านความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานใน การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความ  สัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานตามเทศกาลต่าง ๆ  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  คิด
เป็นร้อยละ  ๕๓.๘๕  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการดำเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้า  และความมั่นคง
ในอาชีพการทำงานของบุคลากร  มีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๙   

 



 

ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยท่าน  พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมี
ความพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความพึงพอใจใน
ระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐   ด้านความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน มีความ
พึงพอใจในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๘  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของ
ผู้บังคับบัญชา มีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๘   ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการติดตาม
การปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๖๙   ด้านความพึง
พอใจที่มีต่อกระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร   มีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๘๕  
ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน   มีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้ อยละ 
๖๕.๓๘     

ผลการศึกษาข้อมูลเซิงคณุภาพ พบว่า 
 

สิ่งที่ ข้าราชการและลูกจ้างในองค์กรอยากให้มีหรืออยากให้เกิดข้ึนในองค์กร เพื่อจะทำให้ 
ข้าราชการและลูกจ้างมีความสุขและพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีดังนี้ 

(๑) การบริหารทรัพยากรบุคคล ควรจัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการติดต่อ
ประสานงาน และการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของบุคลากรของทุกส่วนราชการในการร่วมกันดำเนิน 
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิดการท่างานเป็นทีมและท่าให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรจะมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(๒) การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี 
ความทันสมัย เสถียรภาพ รวดเร็ว และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เซ่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครือข่ายระบบ Internet ฯลฯ 

(๓) การให้บริการที่ดีแก่ประซาซนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการในองค์กร 
(๔) การปฏิบัติงานทีเ่ป็นระบบ มีการวางแผน การประชุมการทำงานร่วมกันทกุฝ่าย การปฏิบัติ 

เซิงรุก และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนือ่งทกุโครงการ 
(๔) มีอัตรากำลงัคนเพียงพอต่อการปฏิบัตงิาน (ตามแผนอัตรากำลงัที่วางไว้) 
๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้มีคำสั่งที่ ๔๔๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงแรงจูงใจในการท่างานของ 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นประธานกรรมการ 
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เป็นกรรมการ 

 

๓.๕ เสนอแผนให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
คณะกรรมการ ฯ ได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการจัดท่าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก 

ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท่างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่    ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการปฏิบัติการ 
เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท่างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้ 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้มีคำสั่งที่ 471/๒๕๖4  ลงวันที่  30  ธันวาคม  ๒๕๖4 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงแรงจูงใจในการท่างานของ 
พนักงานองค์การบริหารสว่นตำบลนางิว้ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นประธานกรรมการปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เป็นกรรมการ 

 
๓.๕ เสนอแผนให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
คณะกรรมการ ฯ ได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการจัดท่าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก 

ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท่างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖5  ครั้งที่ ๑/๒๕๖4  เมื่อวันที่  5  มกราคม  ๒๕๖5   มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการปฏิบัติการ 
เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท่างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5 จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้ 

 
 



 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำแผนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
ในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5 
 

ปัจจัยที่นำมาทำแผนปฏิบัตกิารเสริมสร้างความผาสกุ ความพึงพอใจและแรงจงูใจในการทำงาน 
ของพนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว ประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ดา้นสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างสภาพแวดล้อมทีส่ะอาด
เหมาะสม กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความปลอดภัยในการ
ทำงาน 

๒. ดา้นความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาพนักงานใหม้ีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน กลยทุธ์
ที่ ๒ การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

๓. ดา้นการสื่อสารภายในองค์กร และการทำงานเปน็ทีม 
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างซ่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายใน
องค์กร กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างสมัพันธภาพและการทำงานเปน็ทีม 

๔. ด้านการบริการ และสิทธสิวัสดิการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดหาสวัสดกิารและบริการ
เพิ่มเตมิ กลยทุธ์ที่ ๒ การสง่เสรมิสุขภาพ
อนามัย 

 



 

แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



แผนงาน/กิจกรรม/โครงการปฏิบัติการเสริมสรา้งความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

๑. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
กลยุทธ์ท่ี ๑ การสรา้งสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดเหมาะสม 
กลยุทธ์ท่ี ๒ การสรา้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของบุคลากร 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้'วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน ท่ี
รับผิดชอบ 

ด้านสภาพแวดล้อม ใน
การทำงาน 

- การสร้างสภาพแวดล้อม ท่ี
สะอาดและเหมาะสม 

๑. โครงการ ๕ ส. (สะสาง 
สะอาด สะดวก สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย) 

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และ
สุขนิสัยท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 ต.ค. - ก.ย. จำนวน ๔๐ คร้ัง/ปี 
(ทุกวันศุกร์ของทุก

อาทิตย์) 

หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
และบุคลากรได้รับการ เสริมสร้าง
ความสุขนิสัยท่ีดีใน การ
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

๒. การจัดหาวัสดุ /อุปกรณ์  
หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ท่ี
เหมาะสมในการทำงาน 

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ใน
การปฏิบัติงาน 

 ม.ค. - ก.ย. จำนวนวัสดุ/อุปกรณ์ ท่ี
สำเป็นและเพียงพอ ต่อ
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีวัสดุ/อุปกรณ์ท่ี 
ทันสมัย และเพียงพอต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

๓. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกใน 
การรักษาความสะอาด รวม 
พลังทำความสะอาดสถานท่ี 
สำคัญ (Big Cleaning Day) 

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และ
สุขนิสัยท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 ต.ค. -ก.ย. จำนวน ๑ คร้ัง/ปี หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมท่ีดี
และบุคลากรได้รับการ เสริมสร้าง
ความสุขนิสัยท่ีดีใน การ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด ฯ ร่วมกับ
ทุกส่วน ราชการ 

- การสร้างความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สินของ 
บุคลากร 

๑. ออกประกาศนโยบาย ความ
ปลอดภัย อาชีวอนา มัย และ
สภาพแวดล้อมใน การทำงาน 
โดย'โม่ต่ำกว่ามาตรฐานท่ี
กฎหมายกำหนด 

เพื่ อ ให้ บุ คลากรยึด ถือ เป็ น 
แนวทางในการปฏิบัติงาน ให้
มีความปลอดภัย 

 ต.ค. – ก.ย. จำนวน ๑ คร้ัง/ปี บุคลากรมีความปลอดภัยใน การ
ทำงานมากยิ่งข้ี'น 

สำนักปลัด ฯ 

๒. จัดหา/ติดตั้ง/ตรวจสอบ ถัง
คับเพลิง ท้ังภายในและ 
ภายนอกอาคารสำนักงาน 

เพื่อให้บุคลากรมีความ มั่นใจ
ในความปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ ตนเองและ
หน่วยงาน 

งบประมาณ 
เป็นไปตาม 
ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

  ต.ค. –ก.ย. -จำนวนถังคับเพลิง 
ท้ังหมด 

บุคลากรมีความรู้สึกถึงความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มากยงข้ึน 

สำนักปลัด ฯ 

๓. การฝึกซ้อมคับเพลิงและ 
การหนีไฟเมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัย
ในสถานท่ีทำงาน 

เพื่อสร้างความปลอดภัย และ
การเอาตัวรอดหาก ผจญเหตุ
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

งบประมาณ 
เป็นไปตาม 
ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

ต.ค. - ก.ย. จำนวน ๑ คร้ัง/ปี บุคลากรมีความรู้สึกถึงความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มากยงข้ึน 

สำนักปลัด ฯ 



๒. ปัจจัยด้านความกา้วหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ท่ี ๒ การสรา้งความกา้วหน้าในอาชีพ ________________________________  

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวช้ี'วัด (KPI) ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน ที่
รับผิดชอบ 

ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ และ
ควำมมัน่คงใน อำชีพ 

- การพัฒนาบุคลากรให้เป็น ผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และมี
ทักษะในการ ปฏิบัติงาน 

๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น ผู้
มิค'วามรู้ ความสามารถ และมิ
ทักษะในการ ปฏิบัติงาน 

รายจ่ายเป็น ตาม
หลักสูตรท่ี 
กำหนด 

ต.ค. - ก.ย. จำนวนบุคลากร 
(ข้าราชการ) เข้ารับ การ
อบรมอย่างน้อย ๑ 
หลักสูตรต่อป ี

การปฏิบัติงานของบุคลากรมิ 
ประสิทธิภาพมากยงข้ึน 

ทุกส่วนราชการ 

๒. โครงการฝึกอบรมให้ ความ 
รู้แก่บุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนตำบล นางิ้ว ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น ผู้มิ
ความรู้ ความสามารถ และมิ
ทักษะในการ ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 
เป็นไปตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 

ต.ค. - ก.ย. จำนวนบุคลากร เข้ารับ
การอบรมไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรมิ 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สำนักปลัด ฯ 

- การสร้างความก้าวหน้า ใน
อาชีพ 

๑. การปรับปรุงการกำหนด 
ตำแหน่งเพิ่ม/การขยาย ระดับ/
การโอน/การย้าย เพื่อ
ความก้าวหน้า 

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ลับ 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

 ต.ค. - ก.ย. จำนวน'บุคลากร,ท่ีมิ 
การปรับเปลี่ยน/โอน 
หรือย้ายไปตำแหน่งที่ 
สูงข้ึนหรือมิความ 
ก้าวหน้าข้ึน 

บุคลากรมิความพิงพอใจใน 
ความก้าวหน้าของตนเอง 

สำนักปลัด ฯ 

๒. การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานในเซิงประจักษ์ 

เพื่อนำผลมาประกอบการ 
พิจารณาความดีความชอบ 
และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
อย่างเป็นธรรม 

 เม.ย. และ ต.ค. จำนวน ๒ คร้ัง/ปี บุ คล าก รมิ ข วัญ กำลั ง ใน ก าร 
ปฏิบั ติ งาน ให้ มิ ประสิ ทธิภ าพ 
มากยิง่ข้ึน 

สำนักปลัด ฯ 

๓. การจัดทำสมุดรายงาน การ
ปฏิบัติงานประจำวัน ของ
พนักงานจ้างใน อบต.นางิ้ว 

เพื่อนำมาใช้ในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานจ้างในสังกัด 
สำนักปลัด ฯ 

 ต.ค. - ก.ย. จำนวนพนักงานจ้างท่ี 
จัดทำสมุดรายงาน ๑๐ 

ราย 

การประเมินผลการปฏิบัติของ 
พนักงานจ้างใน  อบต.นางิ้ว 
เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม 

ทุกส่วนราชการ ฯ 



ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้'วัด (KPI) ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน ที่
รับผิดชอบ 

ด้านการสื่อสาร ภายใน
องค์กร และ การทำงาน
เป็นทีม 

- การสร้างซ่องทางการ สื่อสาร
และการร้องทุกข์ ภายในองค์กร 

๑. การประชุมพนักงาน 
ประจำเดือน 

- เพื่อจัดประชุมชี้แจง 
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ใน
การทำงาน 
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่าวสาร 
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ี 
ระหวา่งผู้บริหารและ 
พนักงาน 

 ต.ค. - ก.ย. จำนวน ๑๒ คร้ัง/ปี การปฏิบัติงานของบุคลากรมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ี'น 

สำนักปลัด ฯ 

๒. จัดให้มีการสำรวจความ 
ผาสุก ความพึงพอใจ และ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

-เพื่อสำรวจระดับความ ผาสุก 
ความพึงพอใจ และ แรงจูงใจ
ในการทำงานของ พนักงาน 
- เพื่อเป็นข้อมูลในการ จัดทำ
แผนปฏิบัติการ เสริมสร้าง
ความผาสุก ฯ 

 ต.ค. - ก.ย.  จำนวน ๑ คร้ัง/ปี ผู้บริหารและผู้บังดับบัญชา ได้
รับรู้ถึงระดับความผาสุก ของ
บุคลากรเพื่อหาทางแก้ไข ปัญหา
และส่งเสริมต่อไป 

สำนักปลัด ฯ 

๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ 
เสริมสร้างความผาสุก ความ 
พึงพอใจ และแรงจูงใจใน การ
ทำงานของพนักงาน องค์การ
บริหารส่วนตำบล 

เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการ 
เสริมสร้างความผาสุก ความ
พึงพอใจ และ แรงจูงใจในการ
ทำงานของ พนักงานองค์การ
บริหาร ส่วนตำบล 

 ต.ค. - ก.ย. จำนวน ๑ คร้ัง/ปี มีแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง ความ
ผาสุก ความพึงพอใจ และ
แรงจูงใจในการทำงาน ของ
พนักงานองค์การบริหาร ส่วน
ตำบล 

สำนักปลัด ฯ 

๓. ปัจจัยด้านดารสื่อสารภายในองค์กรและการทำงานเปน็ทีม 
กลยุทธ์ท่ี ๑ การสรา้งช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร  
กลยุทธ์ท่ี ๒ การสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 



ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้'วัด (KPI) ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน ที่
รับผิดชอบ 

  ๔. ประซาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารน่ารู้และการฝึกอบรม
ผ่านซ่องทางและ สื่อต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง 

เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารน่ารู้และการ
ฝึกอบรม เพื่อใช้เป็น แนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และเช้ารับ
การการฝึกอบรม 

 ต.ค. - ก.ย. มีการประซาสัมพันธ์ 
ผ่านซ่องทางต่าง อย่าง
ท่ัวไป อย่าง น้อย ๒ ซ่อง
ทาง 

พ นั ก ง าน ได้ รับ ท รา บ ข้ อ มู ล 
ข่าวสารอย่างสม่ำเสมอและ เป็น
ปัจจุบัน 

สำนักปลัด ฯ 

๔. เพิ่มซ่องทางในการ 
ร้องเรียนร้องทุกข์/ 
การติดต่อสื่อสาร เซ่น สายด่วน
ผู้บริหาร / Line / Facebook 
/ หรือ เว็บบอร์ด ของ อบต. 
เป็นต้น 

เพื่อเพิม่ความหลากหลาย ซ่อง
ทางการสื่อสาร ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ต.ค. - ก.ย. มีซ่องทางการสื่อสาร ท่ี
สะดวก รวดเร็ว อย่าง
น้อย ๒ ซ่องทางข้ึนไป 

บุคลากรสามารถติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างคันได้สะดวก รวดเร็ว 
มากยิ่งข้ี'น 

ทุกส่วนราชการ 

 ๒. การสร้างสัมพันธ์ท่ีดีให้ 
เกิดข้ึนในองค์กร 

๑. โครงการอบรมให้ความรู้ 
แกบุคลากรในองค์การรีหาร 
ส่วนตำบล นางิ้ว “หลักสูตร 
การส ร้างความสัมพันธ์ ท่ี ให้  
เกิดข้ึนในองค์กร” 

เพือ่ให้บุคลากรมี 
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อคัน 

งบประมาณ 
เป็นไปตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 

ต.ค. – ก.ย. จำนวนบุคลากรท่ีเช้า 
รับการอบรมไม่น้อย 
กว่าร้อยละ ๙๐ 

บุคลากรมีความสัมพันธ์ท่ี ดีต่อ 
กัน 

สำนักปลัด 

๒. จัดกิจกรรมการออก กำลัง
กายทุกวันพุธ เพื่อ สุขภาพและ
สร้างความ สามัคคี 

เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพ 
ท่ี แข็งแรงและมีสร้างความรัก 
ความสามัคคีให้เกิดข้ึน 
ใน องค์กร 

 ต.ค. - ก.ย. จำนวนบุคลากร ท่ีเช้า
ร่วมกิจกรรม 

บุคล ากรมี ร่างกาย ท่ีแ ข็ งแรง 
และมีความรักความสามัคคี มาก
ย่ิงข้ี'น 

ทุกส่วนราชการ 

๓. ปัจจัยด้านดารสื่อสารภายในองค์กรและการทำงานเปน็ทีม (ต่อ) 
กลยุทธ์ท่ี ๑ การสรา้งช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร  
กลยุทธ์ท่ี ๒ การสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 



ป้จจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้'วัด (KPI) ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน ที่
รับผิดชอบ 

  ๓. การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 
ประจำปี (ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่) 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ให้
เกิดข้ึนและเป็นการสร้าง ขวัญ
และกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 ธ.ค. จำนวน ๑ คร้ัง/ปี บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการ
ทำงานมากข้ึน 

ทุกส่วนราชการ 

๔. จัดกิจกรรมรดนํ้าดำหัว ขอ
พรคณะผู้บริหาร และ หัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วน ในช่วง
เทศกาลรันสงกรานต์ 

เพื่อให้เป็นการสร้าง 
ความสัมพันธ์ท่ีตีระหว่าง 
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 เม.ย. จำนวน ๑ คร้ัง/ปี บุคลากรมีขวัญกำลังใจท่ีตี และ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีตี 
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้'
บังคับบัญชามากยิ่งข้ี'น 

ทุกส่วนราชการ 

๔. จัดกิจกรรมจิตอาสา 
สาธารณะ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ร่วม
คันสร้างพลังในการ รักษา
ความสะอาดและ สิ่งแวดล้อม
ในสถานท่ี สำคัญและท่ี
สาธารณะ 

 ต.ค. - ก.ย. จำนวน ๓ คร้ัง/ปี สถานท่ีสำคัญและท่ีสาธารณะมี 
สภาพแวดล้อมท่ีตีข้ึน และ บุคลากร
มีความสัมพันธ์ท่ีตีร่วม แรงร่วมใจ
คันห้างานเพื่อ สาธารณะ 

สำนักปลัด ฯ 

๓. ปัจจัยด้านดารสื่อสารภายในองค์กรและการทำงานเปน็ทีม (ต่อ) 
กลยุทธ์ท่ี ๑ การสรา้งช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร  
กลยุทธ์ท่ี ๒ การสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 



๓. ปัจจัยด้านการบริการและสิทธิสวัสดิการ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ จัดหาสวัสดิการและบริการเพ่ิมเดิม 
กลยุทธ์ท่ี ๒ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้'วัด (KPI) ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน ที่
รับผิดชอบ 

๔. ด้านการบริการ และ
สิทธิสวัสดิการ 

๑. จัดหาสวัสดิการและ บริการ
เพิม่เติม 

๑. การประกาศเกียรติคุณผู้ ท่ี
ปฏิบัติงานดีหรือมีความ 
ประพฤติดี 

เพื่อยกย่องและให้กำลังใจ แก่
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีมี ความ
ประพฤติดี 

 ธ.ค. จำนวน ๑ คร้ัง/ปี บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการ 
ปฏิบัติงานและมีแบบอย่างที่ดีให้ 
ดำเนินรอยตาม 

สำนักปลัด ฯ 

๒. จัดทำเสื้อประจำองค์กร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ใน
การทำงานและความ เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

 เม.ย. จำนวนเสื้อ ๔๐ ตัว บุคลากรมีขวัญกำลังใจท่ีดี มีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวลัน 

ทุกส่วนราชการ 

๓. การจัดหาพวงรีดและการ 
เป็นเจ้าภาพงานศพ 

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ใน
การทำงานและให้ กำลังใจต่อ
เพื่อร่วมงาน 

 ต.ค. - ก.ย. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จำนวนงานศพ ท่ีเกิดข้ึน
ตลอดท้ังปี 

บุคลากรมีขวัญกำลังใจท่ีดี มีความ
เป็นอันหนี่งอันเดียวลัน และมีความ
เอื้ออาทรต่อลัน 

ทุกส่วนราชการ 

๒. การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ๑. การตรวจสุขภาพ ประจำปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี 
สุขภาพท่ีดีและเข้ารับการ 
ตรวจรักษาได้ทันท่วงที 

 ต.ค. - ก.ย. จำนวน ๑ คร้ัง/ปี บุคลากรได้ทราบถึงสุขภาพของ 
ตัวเองและระวังเกี่ยวลับสุขภาพ 
หากตรวจสอบพบสงผิดปกติจะ 
ได้รับการรักษาได้ทันทีวงที 

สำนักปลัด 

๒. จั ดหาวัสดุ และอุ ปกรณ์  
กีฬาสำหรับให้บุคลากรได้ ใช้
เล่นกีฬาช่วงหลังเลิกงาน 

เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพ 
แข็งแรง 

 ต.ค. - ก.ย. จำนวน ๑ คร้ัง/ปี บุคลากรมีร่างกายท่ีแข็งแรง กองการศึกษา ฯ 

๓. จัดกิจกรรมสวดมนต์ ทุกวัน
พระใหญ่ 

เพื่อกล่อมเกลาจิตใจของ 
บุคลากรให้มีหลักธรรมใน การ
ปฏิบัติตน 

 ต.ค. - ก.ย. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของจำนวนพระ ใหญ่
ท้ังหมด 

บุคลากรมีสุขภาพจิตใจท่ีดี กองการศึกษา ฯ 



ภาคผนวก 



 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
ท่ี ๔71 / ๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารสว่นตำบลนาง้ิว 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ดำเนินการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความ 
พึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว โดยน่าปัจจัยต่าง ๆ มา จัดสำ
ดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร และมีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ รวมทั้งได้นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ 
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของ 
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ 

เพื่อการให้การจัดทำแผนปฏิบตัิการเสรมิสร้างความผาสกุ ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการ 
ทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จเป็นไปคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ 
การเสริมสรา้งความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล นา
งิ้ว ประกอบด้วย 

๑. นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นประธาน
กรรมการ ๒. ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว กรรมการ 

๓. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 
๕. ผู้อำนวยการกองคลงั กรรมการ 
๕. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว กรรมการ 
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
๘. นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. จัดทำแผนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจงูใจในการ ทำงาน

ของพนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยน่าผลการสำรวจปจัจัย ความ
ผาสุก ความพึงพอใจและแรงจงูใจ มาจัดสำดับความสำคัญและกำหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ให้ 
สอดคล้องกบัปจัจัยทีเ่กิดข้ึน 

๒. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความ 
ผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๓. ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
นางิ้ว หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

/๔.รำยงำน... 



๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
ของพนักงานองค์การบริหารสว่นตำบลนางิ้ว รวมถึงผลการประเมนิความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ ให้ 
ผู้บริหารทราบ 

ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

(นายจรญู      ศิริโคจรสมบัติ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว 
เรื่อง แผนปฏิบัติการเสรมิสรา้งความผาสุก ความพึงพอใจและแรงใจในการทำงาน 

ของพนักงานส่วนตำบลนาง้ิว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

การจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานนั้น 
ได้จัดทำข้ึนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยน่าเทคนิคและ 
เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ 
หน่วยงานภาครัฐ โดยน่าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับและเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ตามแนวทางการ 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยที่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้น 
ทรัพยากรบุคคล กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องดำเนินการสำรวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสม ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้กำหนดไว้ใน 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA) ประจำปี ๒๕๖4 ด้านที่ ๒ การบริหารงาน 
บุคคลและกิจการสภา หมวดที่ ๓ คุณภาพและความสมดุลของชีวิตการทำงาน ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ 

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ 
ทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖5   เมื่อวันที่   5  มกราคม ๒๕๖5 
ได้ มีมติเห็นขอบร่างแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของ
พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 เพื่อใช้เป็นกรอบในการเสริมสร้างความผาสุก ความพึง 
พอใจและแรงจูงใจของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 

 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่,บัดน้ี เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 7   เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

(นายจรญู    ศิริโคจรสมบัติ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 


