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ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาลต าบลดอนตรอต้องท าให้เกิ ดความสุขในการท างาน และ
สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
และขีดสมรรถนะของส่วนราชการ 
 1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาลต าบลดอนตรอต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพ่ือสร้างเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติราชการ และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานนั้นได้จัดท าขึ้น
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการท างาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยน าเทคนิคและเครื่องมือบริหาร
จัดการสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ โดยน า
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การท างานให้อยู่ในระดับและเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยที่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ 
ต้องด าเนินการส ารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม 
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดไว้ในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (LPA) ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมวดที่ 3 คุณภาพและความสมดุลของชีวิตการ
ท างาน ข้อ 3.2 และข้อ 3  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลดอนตรอจึงได้ด าเนินการส ารวจความผาสุกและความพึงพอใจของ
ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ 
เทศบาลต าบลดอนตรอได้จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานเทศบาลต าบลดอนตรอประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลดอนตรอปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิต

สาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตัวกับชีวิตการท างาน มีขวัญก าลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.2 เพ่ือให้ส่วนราชการมีก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือให้ส่วนราชการมีระบบ กลไก และวิธีด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐาน 
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3.ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงาน 
เทศบาลต าบลดอนตรอ 

3.1 จัดท าแบบส ารวจความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานโดยก าหนดปัจจัย
ที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 

(๑) ด้านการบริหาร/นโยบายของผู้บริหาร 
(2) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(๓) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(๔) ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร 

นอกจากนี้ยังก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล (พนักงานส่วนต าบลพนักงานครู เทศบาล และลูกจ้างประจ า) 20 ประเด็นย่อย ดังนี้ 

 (๑) ด้านการบริหาร/นโยบายของผู้บริหาร 
(1.1) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/กระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา 
(1.2) ความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 
(1.3) ความพึงพอใจในการสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการองค์กร 
(1.4) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

อย่างชัดเจน 
(1.5) ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

(2) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(2.1) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
(2.2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ มีความชัดเจน

เหมาะสมยุติธรรม 
(2.3) ความพึงพอใจที่มีต่อแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
(2.4) การได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการท างานโดยเข้ารับการ

ฝึกอบรม/สัมมนา หรือกิจกรรมการจัดการความรู้ ฯลฯ 
(2.5) ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้งในองค์กร 

(๓) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(3.1) ความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการท างาน 
(3.2) ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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(3.3) ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศในการท างานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่าง
บุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 

(3.4) การจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงานที่มีความ
เหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ 

 (3.5) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน ทั้งด้านอาคารสถานที่ และการให้บริการ 

(๔) ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร 
  (4.1) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร 
  (4.2) ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
  (4.3) ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการด าเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพ
การท างานของบุคลากร 
  (4.4) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการท างานภายในองค์กรหรือนอกเหนือจากองค์กร 
  (4.5) การรับรู้ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติ 
  (4.6) ความพึงพอใจในภาพรวม เช่น ในฐานะที่เป็นบุคลากรของ เทศบาลต าบลดอนตรอ               
ท่านมีความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานในระดับใด 

3.2 การส ารวจความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ 
  การส ารวจความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบลดอนตรอได้ออกแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นของพนักงาน 3 ประเภท ได้แก่ พนักงา นเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ าจ านวน  20 ชุด
(พนักงานเทศบาล 16  คน ลูกจ้างประจ า 1 คน และ ครูเทศบาล  3 คน) 

3.3 การวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย ผลการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบล
ดอนตรอโดยจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีต่อความผาสุก ปรากฏว่า 
- ความพึงพอใจของข้าราชการและลูกจ้างที่มีต่อองค์กรในด้านการบริหารและนโยบายของผู้บริหาร พบว่า 
ข้าราชการและลูกจ้างมีความพึงพอใจต่อการที่ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผน
พัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระดับมาก และพึงพอใจต่อการบริหารและนโยบายของผู้บริหาร
ในระดับมาก  
- ความพึงพอใจของข้าราชการและลูกจ้างที่มีต่อองค์กรในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พบว่า 
ข้าราชการและลูกจ้าง มีความพึงพอใจต่อการได้รับโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการท างาน โดยการ
เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการแก้ไข
ปัญหาและการยุติความขัดยังในองค์กรในระดับมาก  
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 - ความพึงพอใจของข้าราชการและลูกจ้างที่มีต่อองค์กรในด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พบว่า ข้าราชการและลูกจ้าง มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการ
ท างานความรู้ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนมีแผนป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงานในระดับมาก  

- ความพึงพอใจของข้าราชการและลูกจ้างที่มีต่อองค์กรในด้านต่อองค์กรในด้านการสนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจขององค์กร พบว่า ข้าราชการและลูกจ้าง มีความพึงพอใจต่อการรับรู้ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่
ปฏิบัติ ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงาน และ
การจัดสวัสดิการในการท างานภายในองค์กรหรือนอกเหนือจากขององค์กร ในระดับมาก เ 

- ความพึงพอใจของข้าราชการและลูกจ้างที่มีต่อองค์กรในภาพรวม พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างมีค่าเฉลี่ย  
ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก พบว่าสิ่งที่ข้าราชการและลูกจ้างในองค์กรอยากให้มีหรืออยากให้เกิดข้ึนใน
องค์กร เพ่ือจะท าให้ข้าราชการและลูกจ้างมีความสุขและพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีดังนี้ 

(1) การบริหารทรัพยากรบุคคล ควรจัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการติดต่อประสานงาน และ
การสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของบุคลากรของทุกส่วนราชการในการร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
เพ่ือให้เกิดการท างานเป็นทีมและท าให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(2) การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความ
ทันสมัย เสถียรภาพ รวดเร็ว และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เครื่องถ่าย
เอกสาร เครือข่ายระบบ Internet ฯลฯ 

(3) การให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการในองค์กร 
(4) การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีการวางแผน การประชุมการท างานร่วมกันทุกฝ่ายการปฏิบัติเชิงรุก และ

มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกโครงการ 
(5) มีอัตราก าลังคนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ตามแผนอัตราก าลังที่วางไว้) 

3.4 เสนอแผนให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
คณะกรรมการ ฯ ได้มีการประชุมเพื่อด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจ

และแรงจูงใจในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลดอนตรอประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
11/2563 เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2563  มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ   ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564
จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้ 

3.5 ด าเนินการตามแผน 
แจ้งส่วนราชการทุกส่วนให้ด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างความผาสุก ฯ และรายงานผลการด าเนินงาน

ให้ผู้บริหารทราบ 
3.6 ติดตามประเมินผล 
ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อแผนเสริมสร้างความผาสุก ฯ รวบรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

และจัดท าแผนอย่างต่อเนื่อง 
 



ส่วนที่ 2 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการท าแผนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
ในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
 

ปัจจัยที่น ามาท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
เทศบาลต าบลดอนตรอประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
 

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยในการท างาน 
 

2. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานกล
ยุทธ์ที่ 2 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

3. ด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการท างานเป็นทีม 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพและการท างานเป็นทีม 
 

4. ด้านการบริการ และสิทธิสวัสดิการ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาสวัสดิการและบริการเพ่ิมเติม 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

 
 

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
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แผนงานปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ด้าน
สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

-การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่
สะอาดและ
เหมาะสม 

1.จัดกิกรรม  5 ส. 
(สะสาง สะอาด สะดวก 
สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและ              
สุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- ต.ค. –ก.ย. จ านวน 6 ครั้ง/ปี 
 

หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี
และบุคลากรได้รับการ
เสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด/ 
ทุกส่วนราชการ 

2.การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เหมาะสมในการท างาน 

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

- ม.ค.-ก.ย. จ านวนวัสดุ/
อุปกรณ์ที่จ าเป็น
และเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีวัสด/ุอุปกรณ์ที่
ทันสมัย และเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ทุกส่วนราชการ 

3.กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน เพื่อให้มีห้องน้ าที่สะอาดและมี
ความปลอดภัย ตลอดจนสร้างสุข
นิสัยที่ดีในการรักความสะอาด
ของบุคลากร 

- ต.ค. –ก.ย. จ านวน 4 ครั้ง/ป ี
 

หน่วยงานมีห้องน้ าที่สะอาด 
และทุกคนมีนิสัยรักสะอาด 
และใช้ห้องน้ าอย่างมีความ
รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด/ 
ทุกส่วนราชการ 

-การสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของบุคลากร 

1.ออกประกาศนโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานโดยไม่ต ากว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด 

เพื่อให้บุคคลยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้มีความ
ปลอดภัย 

- ต.ค. –มิ.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี บุคลากรมีความปลอดภัยใน
การท างานมากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2.จัดหา/ติดต้ัง/ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และถังดับเพลิง ทั้งภายในและภายนอก
อาคารส านักงาน 

เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจใน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเองและ
หน่วยงาน 

เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

สัปดาห์ละ  
1 ครั้ง 
 

-จ านวนกล้อง
วงจรปิดทั้งหมด 
-จ านวนถัง
ดับเพลิงทั้งหมด 

บุคลากรมีความรู้สึกถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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2.ปัจจัยด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

ปัจจัย กลยุทธ์ 
แผนงาน/
กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ด้านความก้าวหน้าและ 
ความมั่นคงในอาชีพ 

-การพัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมี
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

1.จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถและมี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

รายจ่ายเป็นตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 

ต.ค. – ก.ย. จ านวนบุคลากร
(ข้าราชการ) เข้ารับ
การอบรมอย่างน้อย 1 
หลักสูตรต่อป ี

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

-การสร้างความก้าวหน้า 
ในอาชีพ 

1.การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม/
การขยายระดับ/การ
โอน/การย้าย เพื่อ
ความก้าวหน้า 
 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน 

- ต.ค. - ก.ย. จ านวนบุคลากรที่มี      
การปรับเปลี่ยน/โอน
หรือย้ายไปต าแหน่ง                 
ที่สูงขึ้นหรือมี
ความก้าวหน้า 

บุคลากรมีความพึง
พอใจในความก้าวหน้า
ของตนเอง 

ส านักงานปลัด 

2.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในเชิง
ประจักษ ์
 
 

เพื่อน าผลมา
ประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบและ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
อย่างเป็นธรรม 

- เม.ย.และต.ค. จ านวน 2 ครั้ง/ป ี บุคลากรมีขวัญก าลัง
ในการปฏิบัติงานให้ม ี            
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 
 

3.การจัดท าบันทึก
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
เป็นประจ า ทุกเดือน 
 
 
 
 

เพื่อน ามาเป็นข้อมูลใน             
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัด
ส านักงานปลัด 

- ต.ค. - ก.ย. จ านวนบุคลากรที่
จัดท า 
บันทึกรายงานผล 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีความเป็น
ธรรมมีมาตรฐาน
เดียวกัน 

ส านักงานปลัด 
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3.ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กรและการท างานเป็นทีม 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร  
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ปัจจัย กลยุทธ์ 
แผนงาน/
กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ด้านการส่ือสารภายใน
องค์และการท างาน
เป็นทีม 

-การสร้างช่องทางการ
สื่อสารและการ                  
ร้องทุกข์ภายในองค์กร 

1.การประชุม
พนักงานประจ าเดือน 

-เพื่อประชุมชี้แจงระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติในการ
ท างาน 
-เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร 
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน 

- ต.ค. – ก.ย. จ านวน 12 ครั้ง/ป ี -สามารถติดตามและเร่งรัด
การท างานในรอบเดือน  
ท าให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
-รับทราบข้อมูลข่าวสาร
พร้อมกัน ท าให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันไม่มีความ
ขัดแย้ง 

ส านักงานปลัด 

2.จัดท าให้มีการ
ส ารวจความผาสุก 
ความพึงพอใจ และ
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

-เพื่อส ารวจระดับความ
ผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน 
-เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความผาสุกฯ 

- ต.ค.-กย. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
ได้รับรู้ถึงระดับความผาสุก
ของบุคลากร  และน ามา
เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมให้
เป็นไปตามความต้องการที่
เหมาะสม 

ส านักงานปลัด 

3.จัดท าแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างความ
ผาสุก ความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจในการ
ท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผาสุกความ
พึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ท างาน  ของพนักงาน        
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- ต.ค. – ก.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี มีแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานส่วนต าบล 
และน ามาเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรม โครงการ
ต่าง ๆ ได้อย่างตรงประเด็น 

ส านักงานปลัด 
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3.ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กรและการท างานเป็นทีม (ต่อ) 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร  
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ปัจจัย กลยุทธ์ 
แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  4.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
น่ารู้ และแจ้งผลการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของพนักงานหลักสูตร
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ 
อย่างทั่วถึง 

เพื่อให้บุคลากรได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารน่ารู้
และ  ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และ
รับทราบข้อมูลการ
ฝึกอบรมจากบุคลากรทุก
หน่วยงานในแต่ละ
หลักสูตร 

-- ต.ค. – ก.ย. มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ 
อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
1.ประชุมประจ าเดือน 
2.บันทึกเวียนแจ้งการ
ผลการอบรม 
3.ทางไลน์กลุ่มงาน 
อบต 

พนักงานได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  
ระเบียบใหม่ๆ อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ส านักงานปลัด 

5.เพิ่มช่องทาง 
ในการร้องเรียนร้องทุกข์/การ
ติดต่อสื่อสาร เช่นสายด่วน
ผู้บริหาร/ Line/ Facebook/หรือ
เว็บบอร์ดของเทศบาลเป็นต้น 

เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายช่องทางการ
สื่อสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- ต.ค. – ก.ย. มีช่องทางการส่ือสารที่
สะดวกรวดเร็ว 
อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
ขึ้นไป 

บุคลากรสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันได้สะดวก รวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

 2.การสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นในองค์กร 

1.โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มหาสวัสดิ์ 
“หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์
ที่ให้เกิดขึ้นในองค์กร” 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 - ต.ค. – ก.ย. จ านวนบุคลากร 
ที่เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

บุคลากรมี
ความสัมพันธ ์

ที่ดีต่อกัน 

ส านักงานปลัด 

  2.จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย
ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ 
เพื่อสุขภาพและสร้างความสามัคคี 

เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงและมีสร้าง
ความรักความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในองค์กร 

 
- 

ต.ค.- ก.ย. จ านวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรมีร่างกายที่
แข็งแรงและมีความรัก
ความสามัคคีมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 
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3.ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กรและการท างานเป็นทีม (ต่อ) 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร  
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  3 จัดงานเลี้ยง                 
พบปะประจ าปี                   

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีให้เกิดขึ้นและเป็น
การสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- ธ.ค. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี บุคลากรทุกระดับมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

4.จัดกิจกรรมรดน้ า 
ขอพรคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วนในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ 

เพื่อให้เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- เม.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจที่ดีและเป็น
การสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามาก
ยิ่งขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

5.จัดกิจกรรม 
Big cleaning Day 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรร่วมพลังใน
การรักษาความสะอาด
และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมสถานที่
สาธารณะ 

- ต.ค. – ก.ย. จ านวน 4 ครั้ง/ป ี สถานที่ส าคัญและที่
สาธารณะมี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
และบุคลากรร่วมแรง
ร่วมใจกันท างาน 
เพื่อส่วนรวม 

ส านักงานปลัด 

  6.โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรร่วมใจกัน 
สวดมนต์ใน                           
วันพระใหญ่ ท าจิตใจ
ให้สงบ มองโลกในแง่ดี 
สังคมมีความสุข 

- วันส าคัญทางศาสนา 
เช่น วันมาฆบูขา               

วันวิสาขบูชา                     
วันอาสาหฬบูชา 

จ านวน 3 ครั้ง/ป ี บุคลากรทุกระดับ 
พร้อมใจกันร่วม                 
สวดมนต์ เพื่อความ
สงบสุขของตนเองและ
สังคม 
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3.ปัจจัยด้านการบริการและสิทธิสวัสดิการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาสวัสดิการและบริการเพิ่มเติม 
 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ปัจจัย กลยุทธ์ 
แผนงาน/

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4..ด้านการบริการและ 
สิทธิสวัสดิการ 

1.จัดหาสวัสดิการและ
บริการตามความ
เหมาะสม 

1.การประกาศเกียรติ- 
คุณผู้ที่ปฏิบัติงานดีหรือ 
มีความประพฤติดี 

เพื่อยกย่องและให้
ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ที่มีความประพฤติ
ดี 

- ธ.ค. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี บุคลากรมีขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานและมี
แบบอย่างที่ดีให้ด าเนิน
รอยตาม 

ส านักงานปลัด 

2.การจัดหาพวงหรีดและ
การเป็นเจ้าภาพงานศพ
ญาติพี่น้องของบุคลากร 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน
และให้ก าลังใจต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

- ต.ค. – ก.ย. ร้อยละ 100 
ของจ านวนงานศพที่

เกิดขึ้น 
 

บุคลากรมีขวัญก าลังใจ
ที่ดีมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและมีความ
เอื้ออาทรต่อกัน 

ทุกส่วนราชการ 

2.การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

1.จัดหาวัสดุและอุปกรณ์
ส าหรับให้บุคลากรได้ 
ออกก าลังกายหรือเล่น
กีฬาช่วงหลังเลิกงาน 

เพื่อให้บุคลากรมี
สุขภาพแข็งแรง 

- ต.ค. – ก.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี บุคลากรมีร่างกายที่
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

2..จัดกิจกรรม                   
สวดมนต์ทุกวัน               
พระใหญ่ 
 
 
 
 

เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ
ของบุคลากรให้มี
หลักธรรมในการปฏิบัติ
ตน 

- ต.ค. – ก.ย. ร้อยละ 90 ของ
จ านวนวันพระใหญ่
ทั้งหมด 

บุคลากรมีสุขภาพจิต                
ที่ดี มีความคิดที่
สร้างสรรค์  มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน
และให้บริการ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 



 


