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ค ำน ำ 
 

 
   แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานส่วน    
ต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ 2564  จัดขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้าง ความผาสุก   
ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ แ ล ะ แ ร ง จู ง ใจในการทำ ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ปราสาททอง  
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเป็นกรรมการ  โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแผนการเสริมสร้างความผาสุก ฯ 
ฉบับนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการงานเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน ต าบล
ปราสาททอง จนเกิดขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดความผูกพันในองค์กร เกิดทัศนคติที่ดี ในการท างาน ตลอดจนส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
มกราคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

หน้ำ  
ส่วนที่ 1 บทน า              1  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ     2  
                     ในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส่วนที่ 3 แผนงาน/โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน        6 
   ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
ภำคผนวก 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

- ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ที่ 239/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
เสริมสร้างความผาสุกความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานส่วนต าบลปราสาททอง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   - แบบสอบถามแบบประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
           - บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ                   

 
 



ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล    
 

   1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ต้องท าให้เกิดความสุข 
ในการท างาน และสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ การท างาน 
ของบุคลากร และขีดสมรรถนะของส่วนราชการ  
   1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ต้องด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่องเพ่ือสร้างเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติราชการ และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน  
   การจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานนั้น           
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการท างาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยน าเทคนิคและเครื่องมือ
บริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ        
โดยน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มาเป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับและเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยที่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
ต้องด าเนินการส ารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม 
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดไว้ในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (LPA) ประจ าปี 2563  ด้านที่ 2  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หน่วยที่ 3 คุณภาพและความสมดุล
ของชีวิตการท างาน ข้อ 33 และข้อ 34  

   ด้วยเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   จึ งได้ด า เนิ นการส ารวจความผาสุ ก           
และความพึงพอใจของข้าราชการและพนักงานจ้าง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางให้แก่
หน่วยงานปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ขึ้น 
  

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างาน มีขวัญก าลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2.2 เพ่ือให้ส่วนราชการมีก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3 เพ่ือให้ส่วนราชการมีระบบ กลไก และวิธีด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 
 

  
 



 
3. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุก ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงำนส่วนต ำบล
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 
   3.1 จัดท ำแบบส ำรวจควำมผำสุก ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงำนโดยก ำหนดปัจจัยท่ีมี
ผลต่อควำมผำสุก ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด  4 ด้ำน ดังนี้ 
          (๑) ด้านการบริหาร/นโยบายของผู้บริหาร 
         (2) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
          (๓) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน 
          (๔) ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร 

   นอกจากนี้ยังก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล  20 ประเด็นย่อย  ดังนี้ 
        (๑) ด้ำนกำรบริหำร/นโยบำยของผู้บริหำร  
    (1.1) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/กระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา  
     (1.2) ความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  
     (1.3) การสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการองค์กร 
     (1.4) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานต่างๆ              
อย่างชัดเจน  
     (1.5) ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิด
การ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
               (2) ด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  

 (2.1) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  
หน่วยงาน  
     (2.2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ มีความชัดเจน   
เหมาะสม  ยุติธรรม 

 (2.3) ความพึงพอใจที่มีต่อแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  
     (2.4) ท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ในการท างานโดยการเข้ารับการ 
ฝึกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ 

 (2.5) ความพึงพอใจที่มีผลต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้งในองค์กร 
          (๓) ด้ำนกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
     (3.1) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการ
ท างาน 
      (3.2) ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ตลอดจนมีแผนป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงาน 
    (3.3) ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่าง
บุคลากร  สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 
 
 

-2- 



 
     (3.4) การจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงานอย่างมี
ความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ 
     (3.5) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน ทั้งด้านอาคาร สถานที ่และการให้บริการ 
          (๔) ด้ำนกำรสนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจขององค์กร 
     (4.1) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับ
บุคลากร  
     (4.2) ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในหน่วยงาน 
     (4.3) ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการด าเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
อาชีพการท างานของบุคลากร 
     (4.4) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการท างานภายในองค์กรหรือนอกเหนือจาก
ขององค์กร 
     (4.5) ท่านรับรู้ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติ 
     (4.6) ความพึงพอใจโดยรวมในฐานะที่เป็นบุคลากรของ อบต.ปราสาททอง ท่านมีความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานในระดับใด 
  3.2 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 
         การส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองได้ออกแบสอบถาม
เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
   3.3 กำรวิเครำะห์กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัย 
         ผลการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง โดยจัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มีต่อความผาสุก ปรากฏว่า 
         (๑) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องความทันสมัยและเพียงพอ
ของเครื่องมอื/อุปกรณ์ที่ใช้ท างานเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน 
         (๒) ลักษณะงานที่ท าและปริมาณงาน ท างาน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องความเหมาะสมของ
งานที่ปฏิบัติกับความรู้ ทักษะ และความสามารถเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึนจากการท างาน 
         (๓) การร้องทุกข์การบริการและสวัสดิการ พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องผู้บริหารให้ความใส่ใจ
การแก้ปัญหาบรรเทาเรื่องร้องทุกข์เป็นอันแรก รองลงมาคือเรื่อง เรื่องร้องทุกข์/ปัญหาได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่าง            
เป็นธรรม 
         (๔) การประเมินผลและค่าตอบแทน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบที่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่อง
ความเหมาะสมในการพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
         (๕) ภาวะผู้น า สัมพันธภาพและการท างานเป็นทีม พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องผู้บังคับบัญชามี
ภาวะผู้น าสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องผู้บังคับบัญชามีความไว้วางใจเชื่อมั่นใน
ความสามารถของท่าน 
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        (๖) ความผูกพันต่อองค์กร พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน อบต.ปราสาททองต่อไป และสรุป
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ นั้นมีระดับความพึงพอใจที่มาก ทั้งนี้ทั้งนั้นในการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึง 
พอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองต้องท าแผนงาน/โครงการให้พัฒนา
ครอบคลุมทุกด้านถึงแม้จะมีด้านเดียวที่พนักงานมีความพึงพอใจน้อย คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
   3.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผน 
         องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้มีค าสั่งที่       /2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นประธานกรรมการ              
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเป็นกรรมการ 
   3.5 เสนอแผนให้ผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ 
         คณะกรรมการได้มีการประชุมเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก           
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564  ในวันที่ 7 มกราคม 2564   มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเห็นชอบ 
   3.6 ด ำเนินกำรตำมแผน 
         แจ้งส่วนราชการทุกส่วนให้ด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างความผาสุกฯ และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
   3.7 ติดตำมประเมินผล 
         ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อแผนเสริมสร้างความผาสุกฯ รวบรวมและรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบและจัดท าแผนอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี 2 
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรท ำแผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุก ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน

ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

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

   ปัจจัยที่น ามาท าแผนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  มี 4 ด้าน ดังนี้ 
   1. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
       กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม 
       กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความปลอดภัยในการท างาน 
   2. ด้ำนควำมก้ำวหน้ำและควำมม่ันคงในอำชีพ 
       กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
       กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
   3. ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร และกำรท ำงำนเป็นทีม 
       กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
       กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างสัมพันธภาพและการท างานเป็นทีม 
   4. ด้ำนกำรบริกำร และสิทธิสวัสดิกำร 
      กลยุทธ์ที่ 1  จัดหาสวัสดิการและบริการเพ่ิมเติม 
      กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 
 

แผนงำน/โครงกำรแผนปฏิบัติกำรเสรมิสร้ำงควำมผำสุกควำมพึงพอใจและแรงจูงใจ 
ในกำรท ำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

แ 
า 



 

 
แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุก ควำมผูกพัน ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจ                                                                     
ของบุคลำกรที่มีต่อองค์กรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

 

1. ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดเหมาะสม   
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร  
 
ปัจจัย กลยุทธ ์ แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คำดว่ำ จะได้รับ หน่วยงำน       
ที่รับผิดชอบ 

1.ด้านสภาพ 
แวดล้อม ใน
การท างาน 

1.การสร้าง 
สภาพแวดล้อม  
ที่สะอาดและ 
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ 5 ส. (สะสาง   
สะอาด สะดวก สุขลักษณะ   
สร้างนิสยั)   

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม   
และสุขนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- ต.ค.-ก.ย.  (ทุกวันพุธเว้นวัน
พุธของเดือน) 

หน่วยงานมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีและ 
บุคลากรไดร้ับการ 
เสรมิสร้างความสุขนิสัย 
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

2. การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์หรือ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่
เหมาะสมในการท างาน 

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว     
ในการปฏิบัติงาน 

-   ต.ค.-ก.ย. จ านวนวัสด/ุ
อุปกรณ ์ที่จ าเป็น
และเพียงพอต่อ
การ ปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีวัสด/ุอุปกรณ ์ 
ที่ทันสมัยและเพียงพอ  
ต่อการปฏิบตัิงาน 

 
กองคลังและทุก
ส่วนราชการ  

3. กิจกรรมสร้างจิตส านึกใน
การรักษาความสะอาด รวม
พลังท าความสะอาดสถานท่ี
ส าคัญ 
(Big Cleaning Day) 

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและ
สุขนิสัยที่ดีในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวน 10  
ครั้ง/ป ี

หน่วยงานมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีและ 
บุคลากรไดร้ับการ 
เสรมิสร้างความสุขนิสัย 
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 



1. ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (ต่อ) 
     กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม 
     กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 
 
ปัจจัย กลยุทธ ์ แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คำดว่ำ จะได้รับ หน่วยงำน       
ที่รับผิดชอบ 

1.ด้านสภาพ 
แวดล้อม ใน
การ ท างาน 

2.การสร้าง 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของ 
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ออกประกาศนโยบายความ 
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน
โดยไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด 
 

เพื่อให้บุคลากรยดึถือเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงานให้
มีความปลอดภัย 

- ต.ค.-ม.ค. จ านวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรมีความ 
ปลอดภัยในการท างาน 
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั อบต. 

2. การฝึกซ้อมดับเพลิงและ
การหนีไฟเมื่อเกิดเหตุอัคคภีัย
ในสถานท่ีท างาน 

เพื่อสร้างความปลอดภัยและ
การเอาตัวรอดหากผจญเหตุ
เมื่อเกิดเพลิงไหม ้

งบประมาณ
เป็นไปตาม
ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณ 

- ม.ค.-ก.ค. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี บุคลากรมีความรู้สึกถึง 
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ินมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั อบต. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2. ด้ำนควำมก้ำวหน้ำและควำมม่ันคงในอำชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
ปัจจัย กลยุทธ ์ แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คำดว่ำ จะได้รับ หน่วยงำน      
ที่รับผิดชอบ 

2. ด้าน
ความก้าวหน้า
และความมั่นคง
ในอาชีพ 

1.การพัฒนา
บุคลากรให้     
เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ 
และมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น 
ผู้มีความรู้ความสามารถและ
มีทักษะในการปฏิบตัิงาน 

รายจ่ายเป็นไปตาม
หลักสตูรที่ก าหนด 

ต.ค.-ก.ย. จ านวนบุคลการ 
(ข้าราชการ)      
เข้ารับการอบรม
อย่างน้อย 1 
หลักสตูรต่อป ี

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

  ทุกส่วนราชการ 

2.การสร้าง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ  
 
 
 
 
 
 

1. การปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเพ่ิม/การขยายระดับ/
การโอน/การย้าย เพื่อ
ความก้าวหน้า 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

-   ต.ค.-ก.ย. จ านวนบุคลากร       
ที่มีการปรับเปลี่ยน 
/โอนหรือยา้ยไป
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
หรือมี
ความก้าวหน้า 

บุคลากรมีความรู้สึกถึง 
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ินมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
อบต. 

2. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงประจักษ ์

เพื่อน าผลมาประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
อย่างเป็นธรรม 

- เม.ย.และ 
ต.ค. 

จ านวน 2 ครั้ง/ป ี บุคลากรมีความรู้สึกถึง 
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ินมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
อบต. 

3. การจดัท าบันทึกรายงานผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ทุกระดับเป็นประจ าทุกเดือน 

เพื่อน ามาเป็นข้อมลูในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- 
 

ต.ค.-ก.ย. จ านวนบุคลากร    
ที่จัดท าบันทึก
รายงานผล 

 ส านักปลดั 
อบต. 

 
 
 



3. ปัจจัยด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร และกำรท ำงำนเป็นทีม 
   กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
   กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

 
ปัจจัย กลยุทธ ์ แผนงำน/กิจกรรม/

โครงกำร 
วัตถุประสงค์ งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คำดว่ำ จะได้รับ หน่วยงำน      
ที่รับผิดชอบ 

3. ด้านการ
สื่อสารภายใน
องค์กร และ
การท างาน
เป็นทีม 

1.การสร้างช่อง
ทางการสื่อสาร
และการร้อง
ทุกข์ภายใน
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประชุมประจ าเดือน
ของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

-เพื่อประชุมชี้แจงระเบยีบ
แนวทางปฏิบัติในการท างาน 
-เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร 
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวน 12 ครั้ง/ป ี -สามารถติดตามและเร่งรัดการ
ท างานในรอบเดือนท าให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
-รับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมกัน 
ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันไม่มี
ความขัดแย้ง 

ส านักปลดั 
อบต. 

2. จัดท าให้มีการส ารวจ
ความผาสุก ความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

-เพื่อส ารวจระดับความผาสุก 
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ
ในการท างานของพนักงาน 
-เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัท า
แผนปฏิบัติการเสรมิสร้าง
ความผาสุกฯ 

-    ต.ค.-ก.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี ผู้บริหารและผู้บังคับบญัชาไดร้ับรู้
ถึงระดับความผาสุกของบุคลากร 
และน ามาเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เป็นไป
ตามความต้องการที่เหมาะสม 

ส านักปลดั 
อบต. 

3. จัดท าแผนการเสรมิ
ความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

-เพื่อให้มีแผนปฏิบตัิการ
เสรมิสร้างความผาสุก ความ
พึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี มีแผนปฏิบตัิการเสริมสร้างความ
ผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานส่วนต าบลและน ามาเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรม 
โครงการต่างๆ ได้อย่างตรง
ประเด็น 

ส านักปลดั 
อบต. 

 
 
 
 
 



 
3. ปัจจัยด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร และกำรท ำงำนเป็นทีม  (ต่อ) 
   กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
   กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

 
ปัจจัย กลยุทธ ์ แผนงำน/กิจกรรม/

โครงกำร 
วัตถุประสงค์ งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คำดว่ำ จะได้รับ หน่วยงำน      
ที่รับผิดชอบ 

3. ด้านการ
สื่อสารภายใน
องค์กร และ
การท างาน
เป็นทีม 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารน่ารู้ และแจ้งผล
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงานหลักสูตร
ต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อ
ต่างๆ อย่างทั่วถึง 

-เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารน่ารู้และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
และรับทราบข้อมูลการ
ฝึกอบรมจากบุคลากรทุก
หน่วยงานในแต่ละหลักสตูร 

- ต.ค.-ก.ย. มีการประชาสัมพันธผ์่าน
ช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 
3 ช่องทาง  
1. ประชุมประจ าเดือน 
2. หนังสือแจ้งเวียนผล
การฝึกอบรม 
3. ทางไลน์กลุ่มงาน อบต. 

พนักงานได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ระเบียบ
ใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 
อบต. 

5. เพื่อช่องทางในการ
ร้องเรียนร้องทุกข์/การ
ติดต่อสื่อสาร เช่น สายด่วน
ผู้บริหาร/line/Facebook/
หรือเว็บบอร์ดของ อบต. 
เป็นต้น 

-เพื่อเพ่ิมความหลากหลาย
ช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- ต.ค.-ก.ย. มีช่องทางการสื่อสารที่
สะดวกรวดเร็วอย่างน้อย 
2 ช่องทางขึ้นไป 

บุคลากรสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งกันได้
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

ทุกส่วน
ราชการ 

2.การสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นใน
องค์กร  
 

1. โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล        
ปราสาททอง 

-เพื่อให้บุคลากรมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวนบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 90 

บุคลกรมคีวามสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

ส านักปลดั 
อบต. 

2. จัดกิจกรรมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขสภาพและ
สร้างความสามัคค ี

-เพื่อให้บุคลากรมสีุขภาพท่ี
แข็งแรงและมสีร้างความรัก
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
องค์กร 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุ ค ล าก ร มี ร่ า งก า ย ที่
แข็งแรงและมีความรัก
ความสามัคคีดีมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 



3. ปัจจัยด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร และกำรท ำงำนเป็นทีม  (ต่อ) 
   กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
   กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

 
ปัจจัย กลยุทธ ์ แผนงำน/กิจกรรม/

โครงกำร 
วัตถุประสงค์ งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คำดว่ำ จะได้รับ หน่วยงำน      
ที่รับผิดชอบ 

3. ด้านการ
สื่อสารภายใน
องค์กร และ
การท างาน
เป็นทีม 

 
 
 
 
 
 
 

3.การจดังานเลีย้งพบปะ
กันประจ าป ี

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นและเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

- ธ.ค. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี บุคลากรทุกระดับมีสมัพันธ์
ภาพที่ดีต่อกันมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

4.จัดกิจกรรมรดน้ าขอพร
คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วนในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต ์

เพื่อให้เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
ผู้บริหารผู้บังคับบญัชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- เม.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ป ี บุคลากรมีขวัญก าลังใจท่ีดี
และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามากยิ่งข้ึน 

ทุกส่วน
ราชการ 

5. จัดกิจกรรม 5 ส 
  (สะสาง สะอาด สะดวก    
  สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 

 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรวม
พลังในการรักษาความสะอาด
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สถานท่ีสาธารณะ 

- ต.ค.-ก.ย. ทุกวันพุธเว้นวันพุธ สถานท่ีส าคญัและที่
สาธารณะสุขมี
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้นและ
บุคลากรร่วมแรงร่วมใจกัน
ท างานเพื่อส่วนรวม 

ส านักปลดั 
อบต. 

6.โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ประพฤติปฏบิัติตนอยู่บนหลัก
แห่งคุณธรรมและจรยิธรรม 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวนบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 90 

บุคลากรทุกระดับเข้าใจ
และปฏิบตัิตนตามหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 

ส านักปลดั 
อบต. 

 
 
 
 
 
 



4. ด้ำนกำรบริกำร และสิทธิสวัสดิกำร 
    กลยุทธ์ที่ 1  จัดหาสวัสดิการและบริการเพ่ิมเติม 
    กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 
ปัจจัย กลยุทธ ์ แผนงำน/กิจกรรม/

โครงกำร 
วัตถุประสงค์ งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน      
ที่รับผิดชอบ 

4. ด้านการ
บริการ และ
สิทธิสวัสดิการ 

1.จัดหา
สวัสดิการ  และ
บริการเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 

1. การประกาศเกยีรติ
คุณผู้ที่ปฏิบัติงานดีหรือมี
ความประพฤตดิ ี

เพื่อยกย่องและให้ก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานหรือผูม้ีความ
ประพฤติด ี

- ต.ค.-ก.ย. จ านวน 2 ครั้ง/ป ี บุคลากรมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานและมี
แบบอย่างท่ีดีให้ด าเนิน    
รอยตาม 

ส านักปลดั 
อบต. 

2. การจดัหาพวงหรีด
และการเป็นเจ้าภาพ     
งานศพญาติพี่น้องของ
บุคลากร 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจใน
การท างานและให้ก าลังใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน 

- ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ 100           
ของจ านวนงานศพ         
ที่เกิดขึ้น 

บุคลากรมีขวัญก าลังใจท่ีดี 
มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและมีความเอื้อ
อาทรต่อกัน 

ทุกส่วน
ราชการ 

3. กลุ่มเงินออมพนักงาน
ส่วนต าบลปราสาททอง 

-เพื่อเป็นการสร้างวินัยและ
การออกของพนักงานส่วน
ต าบล  
-เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ให้กับ
สมาชิกดอกเบี้ยที่ถูก 

- ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ 100 ของสมาชิก
ที่เข้าร่วมกลุม่เงินออม
พนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสุรินทร ์

สิ้นปสีมาชิกเงินออม
ได้รับคืนเงินออม              
เงินปันผล และเงิน         
เฉลี่ยคืน   

ทุกส่วน
ราชการ 

4. การเยี่ยมผู้ป่วย -เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจใน
การท างานและให้ก าลังใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน 

 ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรที่ป่วยที่พึงพอใจ 

 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

2.การส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

1.การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

-เพื่อส่งเสรมิให้พนักงานส่วน
ต าบลตรวจสุขตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

- ต.ค.-ก.ย. ตรวจสุขภาพอย่างน้อย     
ปีละ 1 ครั้ง/ป ี

บุคลากรได้ทราบถึงสุขภาพ 
พลานามัยของตนเองและ
ได้ระวังเรื่องสุขภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

2.จัดกิจกรรมทางศาสนา -เพื่อกล่อมเกลาจิตใจของ
บุคลากรใหม้ีหลักธรรมใน 
การปฏิบัตติน 

- ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี       
มีความคิดทีส่ร้างสรรค์        
มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
อบต. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 

ที่  239/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุก ควำมพึงพอใจและแรงแรงจูงใจในกำรท ำงำนของ
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 

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

  ตามที่ องค์การบริหารสวนต าบลปราสาททอง ได้ด าเนินการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก  
ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารสวนต าบล 
ปราสาททอง โดยน าปัจจัยต่างๆ มาจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพัน ความ         
พึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร           
รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 รวมทั้งได้น าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ 

  เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการท างานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารสวนต าบลปราสาททอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ  
ผลส าเร็จเป็นไปตามคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) องค์การบริหารสวนต าบลปราสาททอง  จึงแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน           
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารสวนต าบลปราสาททอง ประกอบด้วย 

   1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   ประธานคณะท างาน 
  2. ปลัดองค์การบริหารสวนต าบล      คณะท างาน 
  3. ผู้อ านวยการกองคลัง      คณะท างาน 
  4. ผู้อ านวยการกองช่าง      คณะท างาน 
  5. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะท างาน/เลขานุการ 

  6. นักทรัพยากรบุคคล      ผู้ช่วยเลขานุการ 

   คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1. จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารสวนต าบลปราสาททอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยน าผล
การส ารวจปัจจัยความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ มาจัดล าดับความส าคัญและก าหนด
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เกิดขึ้น 
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  2. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง             
ความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรองค์ การบริหารสวนต าบล       
ปราสาททอง 

   3. ประเมินความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
องค์การบริหารสวนต าบลปราสาททอง  
   4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารสวนต าบลปราสาททอง รวมถึงผลการประเมินความผาสุก 
ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ให้ผู้บริหารทราบ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   30   เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

(นายค ารณ  พูนชัย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 

เรื่อง แผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุก ควำมผูกพัน ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำนของ 
พนักงำนองค์กำรบริหำรสวนต ำบลปรำสำททอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

…………………………………………….. 
 

   การจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ท างานนั้น ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการท างาน ยกระดับการบริหารจัดการ                       
โดยน าเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภ าพ
มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ โดยน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับและเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยที่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ หมวด 5 การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการส ารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร                    
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดไว้ใน
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ าปี 2563  ด้านที ่2 การบริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  หน่วยที่ 3 คุณภาพและความสมดุลของชีวิตการท างาน ข้อ 33 และข้อ 34 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง องค์การบริหารสวนต าบลปราสาททอง  
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กรองค์การบริหารสวนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การบริหารสวนต าบล
ปราสาททอง ต่อไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   8  เดือนมกราคม   พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายค ารณ  พูนชัย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

 
 
 
 
 



แบบสอบถำม  
แบบประเมินควำมผำสุก ควำมพึงพอใจ และแรงจูงใจในกำรท ำงำน                                    

ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
................................ 

  แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความผาสุกความพึงพอใจ และ
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน  โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
  ส่วนที่  1   ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากร 
  ส่วนที่  2 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
  ส่วนที่  3   ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่นๆ 
ส่วนที่ 1  ค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของบุคลำกร 
กรุณำเขียนเครื่องหมำย    หน้ำข้อควำมที่ตรงกับลักษณะของท่ำน 

1. เพศ      
     ชาย        หญิง     
  

2. อายุ      
     21 – 30 ปี            31 - 40 ปี      
                     41 – 50 ปี                            51 ปีขึ้นไป     
 

3. การศึกษา    
     ประถม                                   มัธยมศึกษาตอนต้น   
                  ปวช.หรือเทียบเท่า                     ปวส./อนุปริญญา  
                     ปริญญาตรี                              สูงกว่าปริญญาตรี  
 

4.  ประเภทต าแหน่ง       
     พนักงานส่วนต าบล                    พนักงานครู  
                     พนักงานจ้าง                           ต าแหน่งอื่นๆ ที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน.................. 
5. อายุราชการ  
     น้อยกว่า 10 ปี              10-15 ปี 
     16-20 ปี              มากกว่า 20 ปี 
6. ได้รับอัตราเงินเดือนและอัตราค่าตอบแทน 
     ไม่เกิน 10,000 บาท                     ไม่เกิน 10,001 - 20,000 บาท 
     ไม่เกิน 20,001 – 30,000 บาท       เกิน 30,001  บาทข้ึนไป 



ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร 
กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ระบุหมายเลขระดับความพึงพอใจเพียงช่องเดียวในแต่ละค าถาม 
  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ  
  ระดับความพึงพอใจมาก  คือ  
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง คือ  
  ระดับความพึงพอใจน้อย  คือ  
  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  
 

ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำร/นโยบำยของผู้บริหำร 
 

ระดับควำมพึงพอใจ 

     
1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/กระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา      
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา      
3. การสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการองค์กร 

     

4. ผู้บังคับบัญชาชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
งานต่างๆ อย่างชัดเจน 

     

5. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผนพัฒนาตนเอง
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

 
ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคล 

 
ระดับควำมพึงพอใจ 

     
1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน 

     

2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ มี
ความชัดเจน  เหมาะสม  ยุติธรรม 

     

3. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน      
4. ท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการท างานโดยการเข้ารับ
การฝึกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ 

     

5. ความพึงพอใจที่มีผลต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้ง
ในองค์กร 

     

 



 
ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 
ระดับควำมพึงพอใจ 

     
1. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานที่
เอ้ือต่อการท างาน 

     

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนมีแผนป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงาน 

     

3. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความ
ผูกพันระหว่างบุคลากร  สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 

     

4. การจัดสถานที ่วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องมือส าหรับการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ 

     

5. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน ทั้งด้านอาคาร สถานที่ และการ
ให้บริการ 

     

 
ควำมพึงพอใจต่อกำรสนับสนุนและกำรสร้ำงแรงจูงใจขององค์กร ระดับควำมพึงพอใจ 

     
1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างานให้กับบุคลากร  

     

2. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

     

3. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการด าเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในอาชีพการท างานของบุคลากร 

     

4. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการท างานภายในองค์กรหรือ
นอกเหนือจากขององค์กร 

     

5. ท่านรับรู้ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติ      
6. ความพึงพอใจโดยรวมในฐานะท่ีเป็นบุคลากรของ อบต.ปราสาททอง 
ท่านมีความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานในระดับใด 

     

 
 
 
 



ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นอื่น ๆ  
1.  ท่านอยากให้องค์กรพัฒนาไปในทิศทางใด  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการท างาน 

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

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

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

2.  ท่านอยากได้สิ่งจูงใจในการท างานอย่างไร  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการท างาน 

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

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

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

3. ควำมคิดเห็นอื่นๆ 
................................................................................................................................................ ............... 
................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 

 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 จัดท าโดย งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด อบต.ปราสาททอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุก ควำมพึงพอใจและแรงแรงจูงใจ                     
ในกำรท ำงำนของพนักงำนส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 

วันที่  7  เดือนมกรำคม พ.ศ. 2564   
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 

....................................... 
ผู้มำประชุม 
  1. นายค ารณ  พูนชัย         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง      ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวรอด  คงสกุล         ปลัดองค์การบริหารสวนต าบล        คณะท างาน 
3. นางปิยะดา  ผลดี         ผู้อ านวยการกองคลัง        คณะท างาน 
4. นายประสิทธิ์  หาญยิ่ง         ผู้อ านวยการกองช่าง        คณะท างาน 
5. นายอ านาจชัย  พัชรานุ        หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      คณะท างาน/เลขานุการ 

 6. นางวนิดา  อุดเขียว         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                ผูช้่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลำ  10.00  น. 
   นายค ารณ  พูนชัย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ประธานคณะกรรมการจัดท าแผน
เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงแรงจูงใจในการท างาน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
กล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  1  เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
นายค ารณ  พูนชัย - แจ้งว่าตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ที่ 239/2563  ลงวันที่ 
ประธานคณะท างาน   30 ธันวาคม 2563  ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ

เสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ปรับปรุงการท างาน ยกระดับการบริหารจัดการ  โดยน าเทคนิคและเครื่องมือบริหาร
จัดการสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มาเป็น
แนวทางในการด าเนินการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับ
และเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยที่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการส ารวจความผาสุกและความ       
พึงพอใจของบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม ประกอบกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดไว้ในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ าปี 2563  ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภา  หน่วยที่  3 คุณภาพและความสมดุลของชีวิตการท างาน ข้อ 33                    
และข้อ 34 

ที่ประชุม - รับทราบ  
 



ระเบียบวำระท่ี  2    เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม   
     - ไม่มี -   

ระเบียบวำระท่ี  3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ     
3.1  พิ จำรณ ำขั้ นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบั ติ กำรเสริมสร้ ำงควำมผำสุ ก               
ควำมพึ งพ อใจและแรงจู งใจของพ นั ก งำนองค์ ก ำรบริห ำรส่ วนต ำบล             
ปรำสำททอง 
1. จัดท ำแบบส ำรวจควำมผำสุก ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงำนโดย 
ก ำหนดปัจจัยที่มีผลต่อควำมผำสุก ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
ทั้งหมด  4 ด้ำน ดังนี้ 

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

  นอกจากนี้ยังก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  20 ประเด็นย่อย  ดังนี้ 

           (๑) ด้ำนกำรบริหำร/นโยบำยของผู้บริหำร  
            (1.1) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/กระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา  
                   (1.2) ความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  

     (1.3) การสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมในการ     
             บริหารจัดการองค์กร 

                   (1.4) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจนโยบายและแนวทาง 
                                                      ปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน  

(1.5) ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผนพัฒนาตนเอง        
        เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

                  (2) ด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  
                (2.1) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   ของหน่วยงาน  
(2.2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ   
        มีความชัดเจน เหมาะสม ยุติธรรม 

                (2.3) ความพึงพอใจที่มีต่อแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  
     (2.4) ท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการท างานโดยการเข้ารับ   
             การฝึกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ 

                                               (2.5) ความพึงพอใจที่มีผลต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และ  
   การยุติความขัดแย้ง ในองค์กร 
 
 



                        (๓) ด้ำนกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
      (3.1) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน                   
              ที่เอ้ือต่อการท างาน 

                     (3.2) ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัยใน 
                                                       ชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนมีแผนป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงาน 
                   (3.3) ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความ 
                                                       ผูกพันระหว่างบุคลากร  สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 
                   (3.4) การจัดสถานที ่วัสดุ อุปกรณ ์เทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องมือส าหรับการ 
                                                       ปฏิบัติงานอย่างมีความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ 

  (3.5) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน ทั้งด้านอาคาร สถานที ่และการ          
         ให้บริการ 

                        (๔) ด้ำนกำรสนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจขององค์กร 
                    (4.1) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการ 

   ท างานให้กับบุคลากร  
  (4.2) ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์    
         ของบุคลากรในหน่วยงาน 
  (4.3) ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการด าเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและ       
          ความมั่นคงในอาชีพการท างานของบุคลากร 
  (4.4) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการท างานภายในองค์กรหรือ    
          นอกเหนือจากขององค์กร 

            (4.5) ท่านรับรู้ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติ 
  (4.6) ความพึงพอใจโดยรวมในฐานะท่ีเป็นบุคลากรของ อบต.ปราสาททอง     
         ท่านมีความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานในระดับใด 

      2. กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 
การส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองได้ออก 
แบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

      3. กำรวิเครำะห์กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัย 
    ผลการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
โดยจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีต่อความผาสุก ปรากฏว่า 

(๑) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องความทันสมัย 
และเพียงพอของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ท างานเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่อง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน 

(๒) ลักษณะงานที่ท าและปริมาณงาน ท างาน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องความ 
เหมาะสมของงานที่ปฏิบัติกับความรู้ ทักษะ และความสามารถเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ เรื่องความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากการท างาน 



(๓) การร้องทุกข์การบริการและสวัสดิการ พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องผู้บริหารให้  
ความใส่ใจการแก้ปัญหาบรรเทาเรื่องร้องทุกข์เป็นอันแรก รองลงมาคือเรื่อง เรื่องร้อง
ทุกข์/ปัญหาได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างเป็นธรรม 
(๔) การประเมินผลและค่าตอบแทน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องการประเมินผล 
การปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบที่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องความเหมาะสมในการพิจารณาเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
(๕) ภาวะผู้น า สัมพันธภาพและการท างานเป็นทีม พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่อง 
ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น าสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จเป็นอันดับแรก รองลงมา
คือเรื่องผู้บังคับบัญชามีความไว้วางใจเชื่อมั่นในความสามารถของท่าน 
(๖) ความผูกพันต่อองค์กร พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน อบต.ปราสาททอง 
ต่อไป และสรุปความพึงพอใจในด้านต่างๆ นั้นมีระดับความพึงพอใจที่มาก ทั้งนี้ทั้งนั้น
ในการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองต้องท าแผนงาน/โครงการให้พัฒนา
ครอบคลุมทุกด้านถึงแม้จะมีด้านเดียวที่พนักงานมีความพึงพอใจน้อย คือ ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

      3.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้มีค าสั่งที่  239/2563 ลงวันที่  30  
ธันวาคม 2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก ความ
พึงพอใจและแรงแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
เป็นกรรมการ 

      3.5 เสนอแผนให้ผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ 
คณะกรรมการได้มีการประชุมเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความ 
ผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันที่ 7 มกราคม 2564   
มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ         
และแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเห็นชอบ 

      3.6 ด ำเนินกำรตำมแผน 
แจ้งส่วนราชการทุกส่วนให้ด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างความผาสุกฯ และ 
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

      3.7 ติดตำมประเมินผล 
ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อแผนเสริมสร้างความผาสุกฯ รวบรวมและรายงาน 
ผลให้ผู้บริหารทราบและจัดท าแผนอย่างต่อเนื่อง 
 



 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ   
    - ไม่มี -   

นายค ารณ พูนชัย    มีกรรมการท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดจะเสนออีกหรือไม่   
ประธานกรรมการ  
ที่ประชุม    - ไม่มี - 
นางสาวรอด  คงสกุล    หากไม่มี ขอปิดการประชุม 
ประธานกรรมการ  
 

ปิดประชุมเวลำ ๑1.00 น.  
       ลงชื่อ      ผู้จดรายงานการประชุม       
                  (นางวนิดา  อุดเขียว)           
                                         เลขานุการ  
                
 
       ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                          (นายค ารณ  พูนชัย) 
                                                                          ประธานคณะท างาน 
 

 
 

 
 
 

 
 


