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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
เร่ือง  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน 
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

................................................................................... 
 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานน้ัน  ได้
จัดท าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการท างาน  ยกระดับการบริหารจัดการ  โดยน าเทคนิคและเคร่ืองมือ
บริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ  
โดยน าเกณฑ์คุณภาพหารบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มาเป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับและเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้  ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  โดยที่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  ก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐ  ต้องด าเนินการส ารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรเพิ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่
เหมาะสม  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ก าหนดไว้ในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลแลกิจการสภา  หมวดที่ 3 คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ของชีวิตกับการท างาน 
 

  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ในการประชุมคร้ังที่  1/2562  ลงวันที่  30  ตุลาคม  2561  ได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  ดังน้ัน  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อใช้เป็นกรอบในการเสริมสร้างความผาสุก  ความ
พึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายต่อไป 
 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  31   ตุลาคม  2561 
 
 
 
 

(นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

 
 



ค าน า 

  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการจัดท าแผนเสริมสร้าง ความ
พาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเป็นกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ฯ ฉบับน้ีไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย    จนเกิดขวัญก าลังใจใน
การท างาน เกิดความผูกพันในองค์กร เกิดทัศนคติที่ดีในการท างาน ตลอดจนส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป 
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1 
ส่วนท่ี  1 
บทน า 

 
1.บทน า 
 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ต้องท าให้เกิดความสุข  ในการ
ท างาน และสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร และขีดสมรรถนะของส่วนราชการ 
 1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองเพื่อสร้างเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติราชการ และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานน้ัน       
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ในแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชก ารและนิเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2562  ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หน่วยที่ 3  คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลของชีวิตการท างาน   ข้อ 33 - 34  โดยมีเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัด
สภาพแวดล้อมในการท างานและระบบงาน  มีการจัดสวัสดิการและเคร่ืองอ านวยความสะดวกในที่ท างานและส่งเสริม
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ  และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งมีความสมดุล
ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างาน มีขวัญก าลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 2.2 เพื่อให้ส่วนราชการมีก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อให้ส่วนราชการมีระบบ กลไก และวิธีด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐาน 
 
3. ข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย 
 3.1 จัดท าแบบส ารวจความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานโดยก าหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท้ังหมด 8 ด้าน ดังนี้ 
      (๑) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
               (2) ลักษณะงานที่ท าและปริมาณงาน 
               (๓) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 
               (๔) นโยบายผู้บริหารและการสื่อสารภายในองค์กร 

 
 



2                
               (๕) การร้องทุกข์ การบริการและสวัสดิการ 
 (๖) การประเมินผลและค่าตอบแทน 
 (๗) ภาวะผู้น า สัมพันธภาพและการท างานเป็นทีม 
 (๘) ความผูกพันต่อองค์กร 
นอกจากน้ียังก าหนดประเด็นค าถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 8 ด้าน ดังน้ี 

(๑) ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
(๒) ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(๓) ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร 
(๔) ความพึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
(๕) ความพึงพอใจเกี่ยวกับความมั่นคง โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ 
(๖) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
(๗) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสาร 
(๘) ความพึงพอใจเกี่ยวกับความภาคภูมิใจต่อองค์กรที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม 

 3.2 การส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
  การส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ออกแบสอบถามเพื่อส ารวจ
ความคิดเห็นของพนักงาน 2 ประเภท ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  พนักงานจ้าง จ านวน 41 ฉบับ 
 3.3 การวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 
  ผลการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย โดยจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยที่มีต่อความผาสุกปรากฏว่า 

(๑) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องความทันสมัยและเพียงพอของ 
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ท างานเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องสภาแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน 
  (๒) ลักษณะงานที่ท าและปริมาณงาน ท างาน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องความเหมาะสมของงานที่
ปฏิบัติกับความรู้ ทักษะ และความสามารถเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เร่ืองความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นจากการท างาน 
  (๓) การร้องทุกข์การบริการและสวัสดิการ พนักงานให้ความส าคัญกับเร่ืองผู้บริหารให้ความใส่ใจการ
แก้ปัญหาบรรเทาเร่ืองร้องทุกข์เป็นอันแรก รองลงมาคือเร่ือง เร่ืองร้องทุกข์/ปัญหาได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างเป็น
ธรรม 
  (๔) การประเมินผลและค่าตอบแทน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาความดีความชอบที่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเร่ืองความเหมาะสม
ในการพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  (๕) ภาวะผู้น า สัมพันธภาพและการท างานเป็นทีม พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องผู้บังคับบัญชามีภาวะ
ผู้น าสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเร่ืองผู้บังคับบัญชามีความไว้วางใจเชื่อมั่นใน
ความสามารถของท่าน 
  (๖) ความผูกพันต่อองค์กร พนักงานมีความต้ังใจที่จะปฏิบัติงาน อบต.นาทรายต่อไป และสรุปความพึง
พอใจในด้านต่างๆ น้ันมีระดับความพึงพอใจที่มาก ทั้งน้ีทั้งน้ันในการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ต้องท าแผนงาน/โครงการให้พัฒนา
ครอบคลุมทุกด้านถึงแม้จะมีด้านเดียวที่พนักงานมีความพึงพอใจน้อย คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
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 3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้มีค าสั่งที่  435 /2561 ลงวันที่  1 ตุลาคม 2561    เร่ืองแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทราย  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเป็นกรรมการ 
 3.5 เสนอแผนให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
 คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่   
30  ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากน้ันจึงเสนอ                
ต่อผู้บริหารเห็นชอบ 
 3.6 ด าเนินการตามแผน 
 แจ้งส่วนราชการทุกส่วนให้ด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างความผาสุกฯ และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 3.7 ติดตามประเมินผล 
 ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อแผนเสริมสร้างความผาสุกฯ รวบรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
และจัดท าแผนอย่างต่อเน่ือง 
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ส่วนที่ 2 

ปัจจัยที่มีผลต่อการท าแผนแผนปฏบิัตกิารเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
**************** 

 
  ปัจจัยที่น ามาท าแผนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย มี 4 ด้านดังน้ี 

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยในการท างาน 

 
2. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
3. ด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการท างานเป็นทีม 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพและการท างานเป็นทีม 

 
4. ด้านการบริการ และสิทธิสวัสดิการ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาสวัสดิการและบริการเพิ่มเติม 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
ส่วนที่ 3 

 
แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพงึพอใจและแรงจูงใจ 

ในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

1.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 กลยุทธ์ท่ี 1  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดเหมาะสม 

กลยุทธ์ท่ี 2  การสร้างความปลอดภัยในการท างาน 
ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.ด้านภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

 - การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่
สะอาดและเหมาะสม 

1.โครงการ 5 ส. 
สะสาง  สะอาด สะดวก 
สุขลักษณะ สร้างนิสัย 

เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อม
และสุขนิสัยที่ดีใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- ต.ค. – ก.ย. จ านวน 6 ครั้ง/ ปี หน่วยงานมี
สภาพแวดล้อมที่ดีและ
บุคลากรได้รบัการ
เสริมสร้างความสุขนิสัย
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

2 . ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ /
อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ที่
เหมาะสมในการท างาน 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

 - ม.ค. – ก.ย. จ า น ว น พั ส ดุ /
อุปกรณ์ที่จ าเป็น
และเ พียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีวัสดุ/อปุกรณ์
ทันสมัยและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

3 . กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง
จิตส านึกในการรักษา
ความสะอาดรวมพลัง
ท าความสะอาดสถานที่
ส าคัญ(Big Cleaning 
Day) 

เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อม
และสุขนิสัยที่ดีใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 - มี.ค. จ านวน 1 ครั้ง/ปี หน่วยงานมี
สภาพแวดล้อมที่ดีและ
บุคลากรได้รบัการ
เสริมสร้างความสุขนิสัย
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

 - การสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
บุคลากร 

1.ออกประกาศ
นโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมภายใน
การท างานโดยไม่ต่ า
กว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากร
ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
ให้มีความ
ปลอดภัย 

 - ต.ค. – มิ.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรมีความ
ปลอดภัยในการท างาน
มากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัดฯ 



1.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 กลยุทธ์ท่ี 1  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดเหมาะสม 

กลยุทธ์ท่ี 2  การสร้างความปลอดภัยในการท างาน 
ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  2 . จั ด ห า / ติ ด ต้ั ง /
ตรวจสอบ ถังดับเพลิง
ทั้งภายในและภายนอก
อาคารส านักงาน 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความมั่นใจใน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของตนเองและ
หน่วยงาน 

งบประมาณ
เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ 

ม.ค. – ส.ค. จ านวนถังดับเพลิง
ทั้งหมด 

บุคลากรมีความรู้สึกถึง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินมากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัดฯ 

3 . โ ค ร ง ก า ร ห รื อ
กิ จ ก ร ร ม อื่ น ๆ ที่
เหมาะสมและจ าเป็น
ตามสภาพการณ์ 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

ตามความ
จ าเป็นและ
เหมาะสม 

พ.ย. – ก.ย. มีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 
1 ครั้ง/ปี 

พนักงานมีศักยภาพ
เหมาะสมกบัการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.ปัจจัยด้านก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพ 
 กลยุทธ์ท่ี  1  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.ด้านก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในอาชีพ 

 - การพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ย วกับการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

รายจ่าย
เป็นไปตาม
หลักสูตรที่
ก าหนด 

ต.ค. – ก.ย. จ านวนบุคลากรเข้ารับ
การอบรมอย่างน้อย 1 
หลักสูตรต่อปี 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

2.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรของ 
อบต.ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีผู้
มีความรู้ความสามารถ
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

รายจ่าย
เป็นไปตาม
หลักสูตรที่
ก าหนด 

ต.ค. – ก.ย. จ านวนบุคลากรเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

- การสร้าง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

1.การปรบัปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม/การ
ขยายระดับ/การโอน/การ
ย้าย เพ่ือความก้าวหน้า 

เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
ให้กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน 

 - ต.ค. – ก.ย. จ านวนบุคลากรที่มี
การปรับเปลี่ยน/โอน
หรือย้ายไปต าแหน่งที่
สูงขึ้นหรือมี
ความก้าวหน้าขึ้น 

บุคลากรมีความพึงพอใจ
ความก้าวหน้าของ
ตนเอง 

ส านักงานปลัด 

 2.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงประจักษ์ 

เพ่ือน าผลมาประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
อย่างเป็นธรรม 

 - เม.ย. – ต.ค. จ านวน 2 ครั้ง/ปี บุคลากรมีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3.การจัดท าสมุดรายงาน
การปฏิบัติงานประจ าวัน
ของบุคลากรในส านักงาน
ปลัดฯ 

เพ่ือน ามาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัด
ส านักงานปลัดฯ 

- ต.ค. – ก.ย. จ า นว นบุ คล าก ร ที
จัดท าสมุดรายงาน 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติของบุคลากรใน
ส านักงานปลัดฯ เป็นไป
อย่างถูกต้องเป็นธรรม 

ส านักงานปลัด 

 
 
 



3.ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร  และการท างานเป็นทีม 
 กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
 กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนในองค์กร 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.ด้านการสื่อสาร
ภายในองค์กรและ
การท างานเป็นทีม 

 - การสร้างช่อง
ทางการสื่อสารและ
การร้องทุกข์ภายใน
องค์กร 

1.การประชุมพนักงาน
ประจ าเดือน 

-เพ่ือจัดประชุมชี้แจง
ระเบียบแนวทางปฏบิัติใน
การท างาน 
-เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร 
-เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บรหิารและ
พนักงาน 

 -  ต.ค. – ก.ย. จ านวน  12  ครั้ง การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2.จัดให้มีการส ารวจความ
ผาสุก   คว าม พึงพอ ใจ 
แ ล ะ แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

-เพ่ือส ารวจระดับความ
ผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน 
-เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนปฏิบัติการเสรมิสร้าง
ความผาสุกฯ 

 - มิ.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ปี ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาได้รับรู้ถึง
ระดับความผาสุกของ
บุคลากรเพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาและส่งเสริม
ต่อไป 

ส านักงานปลัด 

3.จัดท าแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน อบต. 

เพ่ือให้มีแผนปฏบิัติการ
เสริมสร้างความผาสุกความ
พึงพอใจและแรงจูงใจ การ
ท างานของพนักงาน อบต. 

- ต.ค.- ก.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ปี มีแผนปฏบิัติการ
เสริมสร้างความผาสุก
ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงาน อบต 

ส านักงานปลัด 

4.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารน่ารู้และการฝึกอบรม
ผ่านช่องทางและสื่อสารต่าง ๆ 
อย่างท่ัวถึง 

เพื่อให้บุคลากรได้รับข้อมูล
ข่าวสารน่ารู้และการฝึกอบรม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

- ต.ค. – ก.ย. มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

พนักงานได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
สม่ าเสมอและเป็น
ปัจจุบัน 

ส านักงานปลัด 



 
3.ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร  และการท างานเป็นทีม(ต่อ) 
 กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
 กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนในองค์กร 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  5. เ พ่ิ ม ช่อ งท างในการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/การ
ติดต่อสื่อสาร เช่น สาย
ด่ ว น / Line/Facebook 
หรือเว็บไซด์ ของ อบต. 

เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย
ช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 - ต.ค. – ก.ย. มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร
สื่อสารที่สะดวก 
รวดเร็ว อย่างน้อง 
2 ช่องทางขึ้นไป 

บุคลากรสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ได้สะดวก รวดเร็ว มาก
ยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

1.การสร้างสัมพันธ์ที่ดี
เกิดขึ้นในองค์กร 

1.โครงการแข่งขันกีฬา
ภ า ย ใ นแ ล ะ ภ า ย น อ ก
หน่วยงาน 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ของบุคลากรภายในองค์กร 
 

 -  ต.ค. – ก.ย. จ า น ว น ค รั้ ง ที่
จัดการแข่งขัน 

พนักงานได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันท าให้เกิด
ความสัมพันธ์การติดต่อ
ประสานงานที่ดีระหว่าง
กัน 

ทุกส่วน
ราชการ 

2.โครงการท าบุญส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงานภายใน
องค์กรและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

- ธ.ค. จ านวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรได้พบปะกัน
และเกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
พนักงาน 

ทุกส่วน
ราชการ 

3.โครงการรดน้ าขอพร
จากผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการ 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
บุคลากรในหน่วยงาน 

 - เม.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรได้พบปะกันเกิด
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บังคับบัญชา
และพนักงาน 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 



4  ปัจจัยด้านการบริการ  และสิทธิสวัสดิการ 
 กลยุทธ์ท่ี 1  จัดหาสวัสดิการและบริการเพ่ิมเติม 
 กลยุทธ์ท่ี 2  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.ด้านการบริการ
และสิทธิสวัสดิการ 

1.จัดหาสวัสดิการและ
บริการเพ่ิมเติม 

1.การประกาศเกียรติคุณ
ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ดีห รื อมี
ความประพฤติดี 

เพ่ือยกย่องและให้ก าลังใจ
แก่ผู้ปฏบิัติงานดีหรือผู้ที่มี
ความประพฤติดี 

 - ธ.ค. จ านวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรมีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานและมี
แบบอย่างทีดีให้ด าเนิน
รอยตาม 

ส านักงานปลัด 

2.กิจกรรมของรับขวัญ
บุตรแรกเกิดของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการ
ท างานและความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน 

 - ต.ค. –ก.ย. จ านวนครั้ง /ปี บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่
ดีมีความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน 

ทุกส่วน
ราชการ 

1.การสร้างสัมพันธ์ที่ดี
เกิดขึ้นในองค์กร 

1 . ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ
ประจ าปี 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี
สุขภาพที่ดีและเข้ารับการ
ตรวจรักษาได้ทันท่วงท ี

- ต.ค. – ก.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรได้ทราบถึง
สุขภาพของตัวเองและ
ระวังเกี่ยวกับสุขภาพ
หากตรวจสอบพบสิ่ง
ผิดปกติจะได้รับการ
รักษาได้ทันท่วงท ี

ส านักงานปลัด 

2.กิจกรรมการออกก าลัง
กาย 

เพ่ือให้พนักงานได้มี
ทางเลือกในการออกก าลัง
กายส าหรับพนักงานที่พัก
อาศัยไม่ไกลและเป็นการ
พบปะสังสรรค์กันระหว่าง
พนักงานกับประชาชนทั่วไป 

- ต.ค. – ก.ย. จ านวนพนักงานที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

พนักงานมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง มี
ความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 



 



 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
ที่ 435/2561  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
......................................................................................... 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ได้ด าเนินการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  โดยน าปัจจัยต่าง ๆ   มาจัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รวมทั้งได้น าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)  หมวด  5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  โดยสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร  เพื่อให้บุคลากร
พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์กร 
 

  เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจ  และแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลส าเร็จตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจ และแรงจูงในในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทราย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย 

1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ประธาน 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย   กรรมการ 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
4. หัวหน้าส านักงานปลัด    กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
7. นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 

 

โดยมีหน้าท่ี 
1.จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจ  และแรงจูงใจในการท างานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยน า
ผลการส ารวจปัจจัยความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจ  มาจัดล าดับความส าคัญและก าหนดแผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ  ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เกิดขึ้น 

2.ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 

3.ประเมินความผาสุก  ความพึงพอใจ  และแรงจูงใจของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
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4.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  รวมถึงผลการประเมินความผาสุก  ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจให้ผู้บริหารทราบ 

 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2561 
 
 
 

(นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

 
 


