
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน 

ของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
…………………………………………….. 

   การจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การทํางานนั้น ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดย
นําเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ โดยนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับและเกณฑท่ีสามารถยอมรับได ตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยท่ีเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล กําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองดําเนินการสํารวจความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากร เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ไดกําหนดไวในแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ประจําป 2562 ดานท่ี 2 
การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมวดท่ี 3 คุณภาพและความสมดุลของชีวิตการทํางาน ขอ 3.2 และ ขอ 
3.3  

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 
เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2562 ไดมีมติเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความ              
พึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลตาชี                   
จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลกรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใชเปนกรอบในการ
เสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวน
ตําบลตาชีตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 
                              พสิษฐ ศรีสุข 

                           (นายพสิษฐ  ศรีสุข) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี 

                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ

และแรงจูงใจ ในการทํางานของบุคลากรที่มีตอองคกร 

องคการบริการสวนตําบลตาชี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

คณะทํางานเสริมสรางความผาสุก ความผูกพนั ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
ในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี 

อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
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คํานํา 

    การจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร
ท่ีมีตอองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 เปนไปตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  และเพ่ือใหการดําเนินการแผนการปรับปรุงองคกรตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวดท่ี ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลตาชีมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี และจะมีผลตอความผาสุกในชีวิตโดยรวมของตนเองอันเกิดข้ึนใน
องคกร การทํางานโดยเฉพาะในองคกรท่ีตองการแรงจูงใจและรักษาทรัพยากรบุคลากรท่ีมีคาใหอยูกับองคกรตอไป 
ดังนั้น หากบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลตาชี มีความผาสุกในชีวิตการทํางานแลว ก็จะเกิดความรักความ
ผูกพันตอองคกร ซ่ึงเปนความรูสึกของผูปฏิบัติงานท่ีแสดงตนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร และเต็มใจท่ีจะ
ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ เพ่ือปฏิบัติงานภารกิจขององคกร พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานก็จะมีความรูสึกผูกพันตอ
องคกรอยางแทจริง มุงเนนความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

  องคการบริหารสวนตําบลตาชี ไดแตงตั้งคณะทํางานเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลตาชี                  
ท่ี 414/2562 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 เพ่ือรับผิดชอบ กํากับ ติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงาน 
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีตอ
องคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึนเพ่ือเปนกรอบ
ทิศทางในการดําเนินงานตอไป 

 

 

 

 

 

คณะทํางานเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีตอองคกร 
            มกราคม  2562 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

           หนา 

สวนท่ี 1  บทนํา          4 

สวนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลตอการทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน   10 
  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร 
  องคการบริหารสวนตําบลตาชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

สวนท่ี 3  แผนงาน/โครงการปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ 11 
  และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 1  บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลตาชี ตองทําใหเกิดความสุขใน
การทํางาน และสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากร และขีดสมรรถนะของสวนราชการ 

1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลตาชี ตองดําเนินการอยางเปน
ระบบและตอเนื่องเพ่ือสรางเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการปฏิบัติราชการ และใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจภาครัฐและประโยชนสุขของประชาชน 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานนั้น 
ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนําเทคนิคและ
เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเปนแนวทางในการดําเนินการ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับและเกณฑท่ีสามารถยอมรับได ตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยท่ีเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล กําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองดําเนินการสํารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม ประกับกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดไวใน
แบบระเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ประจําป 2559 ดานท่ี 2 การบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา หมวดท่ี 3 คุณภาพและความสมดุลของชีวิตการทํางาน ขอ 3.2 และขอ 3 

ดวยเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลตาชี จึงไดดําเนินการสํารวจความผาสุกและ
ความพึงพอใจของพนักงาน ลูกจางและพนักงานจาง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน และเปนแนวทาง
ใหแกหนวยงานปรับปรุงตอไป ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลตาชี ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความ
ผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวน
ตําบลตาชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี ปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ เปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน รวมท้ังมีความ
สมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทํางาน มีขวัญกําลังใจท่ีดี มีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2.2 เพ่ือใหสวนราชการมีกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง มีความพรอมท่ีจะขับเคลื่อนภารกิจของสวน
ราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือใหสวนราชการมีระบบ กลไก และวิธีดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน 

3. ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี 

3.1 จัดทําแบบสํารวจความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีตอ
องคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี โดยกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท้ังหมด 2 ดาน ดังนี้ 

 
 
 



 

-2- 
1. ดานความผาสุก 

1.1 ดานลักษณะงาน 
1.2 ดานความม่ันคงและความกาวหนา 
1.3 ดานเพ่ือนรวมงาน 
1.4 ดานผูบังคับบัญชา 
1.5 ดานการเสริมสรางแรงจูงใจ คาตอบแทนและสวัสดิการ 
1.6 ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

2. ดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 
 2.1 ความพยายามทุมเทปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
 2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีตอองคกร 

2.3 การดํารงสมาชิกภาพและเปนสวนหนึ่งขององคกร 
นอกจากนี้ยังกําหนดประเด็นคําถาม เพ่ือสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง)         
มีประเด็นยอย ดังนี้ 

1. ดานความผาสุก 
1.1 ดานลักษณะงาน 

• มีความพึงพอใจท่ีไดทํางานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัด 

• มีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายหรือรับผิดชอบ 

• มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายหรือรับผิดชอบ 

• รูสึกวางานท่ีทํามีความทาทายและชวยใหไดเรียนรูและมีประสบการณมากข้ึน 

• หนวยงานของมีระบบการจัดการความรูท่ีดีและสงผลใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

• ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความสําคัญในภาพรวมดานลักษณะงาน 
1.2 ดานความม่ันคงและความกาวหนา 

• มีความรูสึกวามีความม่ันคงกับงานท่ีทําอยู 

• การประเมินความรู ความสามารถ เพ่ือเขาสูตําแหนงตางๆ อยูบนพ้ืนฐานแหงความ
ถูกตอง เหมาะสม มีความยุติธรรมและสามารถเชื่อม่ันในเกณฑการประเมินได 

• การประเมินประสิทธิภาพ ผลงาน ความสามารถและความดี ความชอบของบุคลากร
ในหนวยงานอยูบนพ้ืนฐานแหงความถูกตอง เหมาะสม มีความยุติธรรมและสามารถ
เชื่อม่ันในเกณฑการประเมินได 

• มีการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ดานความกาวหนา
ในตําแหนงหนาท่ี/การผลิตผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/งานวิจัย/สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมใหมๆ 

• มีโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณในการทํางานโดยการเขารับการฝกอบรม/
สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู 

• การพัฒนาและการเรียนรูสงผลตอความกาวหนาในสายอาชีพ 

• ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความสําคัญในภาพรวมดานความม่ันคงและ
ความกาวหนา 
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1.3 ดานเพ่ือนรวมงาน 

• เพ่ือนรวมงานใหความสนิทสนม ใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติ
ภารกิจ หนาท่ีและผลงาน 

• ผูปฏิบัติงานและเพ่ือนรวมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน 

• พึงพอใจสามารถปรึกษาปญหาการทํางานและไดรับการชวยเหลือเปนอยางดีจาก
เพ่ือนรวมงาน 

• การไดรับการยอมรับนับถือในความรู ผลงานและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ภารกิจและหนาท่ีจากบุคลากรภายในหนวยงาน 

• การไดรับการยอมรับ นับถือในความรู ผลงานและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภารกิจและหนาท่ีจากบุคลากรภายในหนวยงาน 

• สามารถทํางานเปนทีม เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการทํางานท่ีมีคุณภาพ 

• ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความสําคัญในภาพรวมดานเพ่ือนรวมงาน 
1.4 ดานผูบังคับบัญชา 

• ผูบังคับบัญชามีการชี้แจงใหผูปฏิบัติหรือผูใตบังคับบัญชาเขาใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานตางๆ อยางชัดเจน 

• มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชาหรือผูนํา
หนวยงาน 

• ผูบังคับบัญชาสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเองกับบุคลากรและเม่ือประสบปญหาในการ
ทํางานผูปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือได 

• ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคตอบุคลากรภายในองคกร ยอมรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของบุคลากร 

• ผูบังคับบัญชาใหคําแนะนําและสอนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการทํางาน 

• ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางท่ีดีในการถายทอด แบงปนความรูใหมีการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

• ผูบังคับบัญชามีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการทํางาน ท่ีสงผลใหการ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ัน 

• ผูบังคับบัญชาสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรวางแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง 

• ระดับความพึงพอใจ/ความสําคัญ/ความคิดเห็นในภาพรวมดานผูบังคับบัญชา 
1.5 ดานการเสริมสรางแรงจูงใจ คาตอบแทนและสวัสดิการ 

• รายได คาตอบแทน และสวัสดิการท่ีไดรับในปจจุบัน มีความเหมาะสมกับปริมาณ
หรือภารกิจท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู 

• ความพอใจกับเงินเดือนเม่ือเปรียบเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาเหมือนกัน 
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• การไดรับความสะดวก รวดเร็ว ในการใชสิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาล และคาสวัสดิการ
ตางๆ 

• การไดรับสวัสดิการท่ีหนวยงานจัดใหอยางเหมาะสม 

• หนวยงานสนับสนุน ยกยอง ใหรางวัลแกบุคลากร/ทีมงานท่ีมีการพัฒนาการเรียนรู 
สรางนวัตกรรม หรือท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

• หนวยงานมีการนําผลการไดรับรางวัลตางๆ ของบุคลากรไปประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในแตละรอบการประเมินอยางเปนรูปธรรม 

• ระดับความพึงพอใจ/ความสําคัญ/ความคิดเห็นในภาพรวมดานการเสริมสราง
แรงจูงใจ คาตอบแทนและสวัสดิการ 

1.6 ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

• สภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ัวไปในท่ีทํางาน เชน เสียงแสงวาง การถายเท
อากาศมีความเหมาะสมและสงเสริมใหทานทํางานสะดวก 

• มีความพึงพอใจในอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ัวๆ ไปขององคกร ท่ีมีลักษณะ
ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน 

• หนวยงานมีการจัดบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวก เชน น้ําดื่ม หองพัก หองน้ํา 
หองสวม ท่ีเพียงพอกับความตองการ 

• การจัดสถานท่ีในการทํางานเปนสัดสวน สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยสะดวกตอ
การทํางาน 

• มีความรูสึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 

• วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานมีจํานวนท่ีเพียงพอและมีความสะดวกท่ีจะนํามาใช 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ชวยใหสืบคนความรูท่ีใชในการทํางานและ
พัฒนาตนเอง ไดงาย สะดวกและรวดเร็ว 

• หนวยงานมีแหลงเรียนรู เชน หองสมุด มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ ท่ีเหมาะสมตอ
การเรียนรู 

• ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความสําคัญในภาพรวมดานสถานท่ีและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

2. ดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 
 2.1 ความพยายามทุมเทปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

• การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความรู ความสามารถเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคและความสําเร็จขององคกร 

• มีความเต็มใจและยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายขององคกรอยางเครงครัด 

• เม่ือพบปญหาอุปสรรคในการทํางาน มีการสรุปบทเรียนและวางแผนท่ีจะพัฒนาการ
ทํางานใหดียิ่งข้ึน 

• มีความคิดริเริ่มวิธีการตางๆ เพ่ือใชในการปรบปรุงการทํางานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา 
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• มีความเต็มใจท่ีจะทํางานตอใหเสร็จ ถึงแมวาจะเลยเวลาเลิกงานไปแลว หรือนํางาน
ไปทําตอท่ีบาน 

• มีการนําความรูท่ีไดจากการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังจากภายนอกและ
ภายในองคกรมาใชในการพัฒนางานและปรับปรุงงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีตอองคกร 

• เม่ือองคกรมีการพัฒนามากข้ึน มีความภาคภูมิใจตามไปดวย 

• มีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผูอ่ืนวาทํางานท่ีองคกรแหงนี้ 

• มีความรูสึกภูมิใจเม่ือไดยินบุคคลอ่ืนกลาวถึงองคกรในทางท่ีดี 

• มีพฤติกรรมเปนแบบอยางท่ีดีท่ีชวยสงเสริมภาพลักษณขององคกรอยางสมํ่าเสมอ 

• มีความซ่ือสัตยและจงรักภักดีตอองคกร โดยคํานึงถึงประโยชนขอองคกรเปนท่ีตั้ง 
2.3 การดํารงสมาชิกภาพและเปนสวนหนึ่งขององคกร 

• เขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคกรอยางสมํ่าเสมอ 

• เม่ือทํางานในองคกรแหงนี้เปนเวลานาน ยิ่งรูสึกเปนสวนหนึ่งขอองคกร 

• มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรนี้จนกวาจะเกษียณอายุราชการ 

• ไมคิดจะไปปฏิบัติงานท่ีองคกรอ่ืน แมวาจะรับตําแหนงและเงินเดือนท่ีดีกวา 

• ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความสําคัญในภาพรวมปจจัยการดํารงสมาชิก
ภาพและเปนสวนหนึ่งขององคกร 

คําถามในความพึงพอใจตอการทํางานโดยรวม  
3.2 การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
 การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี ไดจัดออกแบบ

เครื่องมือในการทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ไดแก พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  

3.3 การวิเคราะหการจัดลําดับความสําคัญของปจจัย 
ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี โดยจัดลําดับ

ความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ปรากฏตามรายงานผลการสํารวจฯ  

3.4 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน 
 องคการบริหารสวนตําบลตาชี ไดมีคําสั่งท่ี 32/2562 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2562 เรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี เปน
ประธานกรรมการ ปลัดและหัวหนาสวนราชการทุกสํานัก/กอง เปนกรรมการ 

 

3.5  เสนอแผนใหผูบริหารใหความเห็นชอบ 
คณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก            

ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2562 มีมติเห็นชอบแผนงาน/
โครงการปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ี
มีตอองคกรองคการบริหารสวนตําบลตาชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จากนั้นจึงเสนอตอผูบริหารอนุมัติ
ประกาศใช 
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3.6 ดําเนินการตามแผน  
แจงสวนราชการทุกสํานัก/กอง ใหดําเนินการตามแผนการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน 

ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี และ
รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

3.7  ติดตามประเมินผล 
สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรตอแผนเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ

แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี และรายงานผลใหผูบริหาร
ทราบและจัดทําแผนอยางตอเนื่อง 
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สวนท่ี 2 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 

ในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

 ปจจัยท่ีนํามาทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ 

1. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
กลยุทธท่ี 1  การสรางสภาพแวดลอมท่ีสะอาดเหมาะสม 
กลยุทธท่ี 2  การสรางความปลอดภัยในการทํางาน 

2. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ 
กลยุทธท่ี 1  การพัฒนาพนักงานใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธท่ี 2  การสรางความกาวหนาในอาชีพ 

3. ดานการส่ือสารภายในองคกร และการทํางานเปนทีม 
กลยุทธท่ี 1  การสรางชองทางการสื่อสารและการรองทุกขภายในองคกร 
กลยุทธท่ี 2  การสรางสัมพันธภาพและการทํางานเปนทีม 

4. ดานการบริการ และสิทธิสวัสดิการ 
กลยุทธท่ี 1  จัดหาสวัสดิการและบริการเพ่ิมเติม 
กลยุทธท่ี 2  การสงเสริมสุขภาพอนามัย 
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สวนท่ี 3 

 

แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 

ในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการปฏบัิติการเสรมิสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

กลยุทธท่ี 1  การสรางสภาพแวดลอมท่ีสะอาดเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 2  การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร 

 

ปจจัย กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ 

ดําเนินการ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

1.ดาน
สภาพ 

แวดลอม
ในการ
ทํางาน 

- การสราง
สภาพ 

แวดลอมท่ี
สะอาดและ
เหมาะสม 

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

เพ่ือสรางสภาพแวดลอมและสุข
นิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- ต.ค.-ก.ย. จํานวน 12 ครั้ง/ป 
(ทุกวันพุธท่ี 4 ของ
ทุกเดือน) 

หนวยงานมี
สภาพแวดลอมท่ีดีและ
บุคลากรไดรับการ
เสรมิสรางความสุขนิสัย
ท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ
รวมกับทุกสวน
ราชการ 

2.การจดัหาวัสดุ/อุปกรณหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมใน
การทํางาน 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

- ม.ค.-ก.ย. จํานวนวัสด/ุอุปกรณ
ท่ีจําเปนและ
เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีวัสด/ุอุปกรณ
ท่ีทันสมัยและเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 

ทุกสวนราชการ 

3.กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
รักษาความสะอาด รวมพลังทําความ
สะอาดสถานท่ีสําคญั  
(Big Cleaning Day) 

เพ่ือสรางสภาพแวดลอมและสุข
นิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- มี.ค. จํานวน 1 ครั้ง/ป หนวยงานมี
สภาพแวดลอมท่ีดีและ
บุคลากรไดรับการ
เสรมิสรางความสุขนิสัย
ท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ
รวมกับทุกสวน
ราชการ 
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1. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (ตอ) 
กลยุทธท่ี 1  การสรางสภาพแวดลอมท่ีสะอาดเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 2  การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร 

 

ปจจัย กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ 

ดําเนินการ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

1.ดาน
สภาพ 

แวดลอม
ในการ
ทํางาน 

- การสราง
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินของ
บุคลากร 

1.ออกประกาศนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานโดยไม
ต่ํากวามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

 

เพ่ือใหบุคลากรยดึถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหมี
ความปลอดภัย 

- ต.ค.-มิ.ย. จํานวน 1 ครั้ง/ป บุคลากรมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน
มากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

กองสาธารณสุข 

2.จัดหา/ตดิตั้ง/ตรวจสอบกลอง
วงจรปดหรือถังดับเพลิง ท้ังภายใน
และภายนอกอาคารสํานักงาน 

เพ่ือใหบุคลากรมีความมั่นใจใน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของตนเองและ
หนวยงาน 

 

งบประมาณเปนไป
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ 

ม.ค.-ส.ค. -จํานวนกลองวงจร
ปดท้ังหมด 

-จํานวนถังดับเพลิง
ท้ังหมด 

บุคลากรมีความรูสึกถึง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

 

3.การฝกซอมดับเพลิงและการหนี
ไฟเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในสถานท่ี
ทํางาน 

เพ่ือสรางความปลอดภัยและการ
เอาตัวรอดหากผจญเหตุเมื่อเกิด
เพลิงไหม 
 

งบประมาณเปนไป
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ 

มิ.ย.-ก.ย. จํานวน 1 ครั้ง/ป บุคลากรมีความรูสึกถึง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 
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2. ปจจัยดานความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ 

กลยุทธท่ี 1  การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธท่ี 2  การสรางความกาวหนาในอาชีพ 

 

ปจจัย กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ 

ดําเนินการ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2. ดาน
ความกาว
หนาและ
ความ
มั่นคงใน
อาชีพ 

- การพัฒนา
บุคลากรให
เปนผูมีความรู 
ความสามารถ
และมีทักษะ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมใน
หลักสตูรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัตงิาน
อยางตอเน่ือง 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปนผู
มีความรู ความสามารถและ
มีทักษะในการปฏิบัติงาน 

รายจายเปนตาม
หลักสตูรท่ีกําหนด 

ต.ค.-ก.ย. จํานวนบุคลากร
(ขาราชการ) เขารับการ
อบรมอยางนอย 1 
หลักสตูรตอป 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ทุกสวน
ราชการ 

2.โครงการฝกอบรมใหความรูแก
บุคลากรขององคการบรหิารสวนตาํบล
ตาชี ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปนผู
มีความรู ความสามารถและ
มีทักษะในการปฏิบัติงาน 

งบประมาณเปนไป
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ 

ต.ค.-ก.ย. จํานวนบุคลากรเขารับ
การอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

- การสราง
ความกาวหนา
ในอาชีพ 

1.การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
เพ่ิม/การขยายระดับ/การโอน/การ
ยายเพ่ือความกาวหนา 

เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

- ต.ค.-ก.ย. จํานวนบุคลากรท่ีมีการ
ปรับเปลีย่น/โอนหรือ
ยายไปตําแหนงท่ีสูงข้ึน
หรือมีความกาวหนาข้ึน 

บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในความกาวหนาของ
ตนเอง 

สํานักปลดั 

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิง
ประจักษ 

เพ่ือนําผลประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ
และการเลื่อนข้ันเงินเดือน
อยางเปนธรรม 

- เม.ย.และ 
ต.ค. 

จํานวน 2 ครั้งตอป บุคลากรมีขวัญกําลังใน
การปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

3.การจดัทําสมุดรายงานการ
ปฏิบัติงานประจําวันของบุคลากรใน
สํานักปลดั 

เพ่ือนํามาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัด 

สํานักปลดั 

- ต.ค.-ก.ย. จํานวนบุคลากรท่ีจัดทํา
สมุดรายงาน  

การประเมินผลการ
ปฏิบัติของบุคลากร
สํานักปลดัเปนไปอยาง
ถูกตองเปนธรรม 

สํานักปลดั 
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3. ปจจัยดานการสื่อสารภายในองคกร และการทํางานเปนทีม 

กลยุทธท่ี 1  การสรางชองทางการสื่อสารและการรองทุกขภายในองคกร 

กลยุทธท่ี 2  การสรางความสมัพันธท่ีดีใหเกิดขึ้นในองคกร 

 

ปจจัย กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ 

ดําเนินการ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

3. ดาน
การ
สื่อสาร
ภายใน
องคกร
และการ
ทํางาน
เปนทีม 

- การสราง
ชองทางการ
สื่อสารและ
การรองทุกข
ภายในองคกร 

1.การประชุมพนักงานประจําเดือน - เพ่ือจัดประชุมช้ีแจงระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติในการทํางาน 

- เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนขอมลู
ขาวสาร 

- เพ่ือสรางความสมัพันธท่ีระหวาง
ผูบริหารและพนักงาน 

 

- ต.ค.-ก.ย. จํานวน 12 ครั้ง/ป การปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ทุกสวน
ราชการ 

2.จัดใหมีการสํารวจความผาสุก ความ
พึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

- เพ่ือสํารวจระดับความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงาน 

- เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเสรมิสรางความ
ผาสุกฯ 

 

- มิ.ย. จํานวน 1 ครั้ง/ป ผูบริหารและผูบังคับบัญชา
ไดรับรูถึงระดับความผาสุก
ของบุคลากรเพ่ือหาทางแกไข
ปญหาและสงเสรมิตอไป 

สํานักปลดั 

3.จัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสราง
ความผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลตาชี 

- เพ่ือใหมีแผนปฏิบัติการ 
เสรมิสรางความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
ขององคการบริหารสวนตําบลตาชี 

 

- ต.ค.-ก.ย. จํานวน 1 ครั้ง/ป มีแผนปฏิบัติการเสริมสราง
ความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากรองคการบรหิาร
สวนตําบลตาชี 

สํานักปลดั 
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3. ปจจัยดานการสื่อสารภายในองคกร และการทํางานเปนทีม (ตอ) 
กลยุทธท่ี 1  การสรางชองทางการสื่อสารและการรองทุกขภายในองคกร 

กลยุทธท่ี 2  การสรางความสมัพันธท่ีดีใหเกิดขึ้นในองคกร 

 

ปจจัย กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ 

ดําเนินการ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

3.ดานการ
สื่อสาร
ภายใน
องคกร
และการ
ทํางาน
เปนทีม 
(ตอ) 

 4.ประชาสัมพันธขอมลูขาวสารนารู
และการฝกอบรมผานชองทางและ            
สื่อตางๆ อยางท่ัวถึง 

- เพ่ือจัดประชุมช้ีแจงระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติในการทํางาน 

- เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนขอมลู
ขาวสาร 

- เพ่ือสรางความสมัพันธท่ีระหวาง
ผูบริหารและพนักงาน 

 

- ต.ค.-ก.ย. มีการประชาสัมพันธ
ผานชองทางตางๆ 
อยางนอย 2 ของ
ทาง 

พนักงานไดรับทราบขอมูล
ขาวสารอยางสม่ําเสมอและ
เปนปจจุบัน 

สํานักปลดั 

5.เพ่ิมชองทางในการรองเรียนรอง
ทุกข/การติดตอสื่อสาร เชน สายดวน
ผูบริหาร/แอพพลเิคช่ัน ไลน/
Facebook หรือเว็บบอรดของ
องคการบริหารสวนตําบลตาชี เปนตน 

- เพ่ือใหมีแผนปฏิบัติการ 
เสรมิสรางความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากรองคการบรหิารสวน
ตําบลตาชี 

 

- ต.ค.-ก.ย. มีชองทางการ
สื่อสารท่ีสะดวก 
รวดเร็วอยางนอย 2 
ชองทางข้ึนไป 

บุคลากรสามารถตดิตอสื่อสาร
ระหวางกันไดสะดวก รวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน 

ทุกสวน
ราชการ 

2.การสราง
สัมพันธท่ีดีให
เกิดข้ึนใน
องคกร 

1.โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
“หลักสูตรการสรางความสมัพันธท่ีให
เกิดข้ึนในองคกร” 

- เพ่ือใหบุคลากรมีความสมัพันธท่ี
ดีตอกัน 

งบประมาณ
เปนไปตาม
เทศบัญญตัิ
งบประมาณ 

ส.ค. จํานวนบุคลากรท่ี
เขารับการอบรมไม
นอยกวารอยละ 80 

บุคลากรมีความสัมพันธท่ีดีตอ
กัน 

สํานักปลดั 

2.จัดกิจกรรมการออกกําลังทุกวันพุธ
เพ่ือสุขภาพและสรางความสามัคค ี

- เพ่ือใหบุคลากรมสีุขภาพท่ี
แข็งแรงและมีการสรางความรัก
ความสามัคคีใหเกิดข้ึนในองคกร 

- ต.ค.-ก.ย. จํานวนบุคลากรท่ี
เขารวมกิจกรรม 

บุคลากรมีรางกายท่ีแข็งแรง
และมีความรักความสามัคคี
มากยิ่งข้ึน 

ทุกสวน
ราชการ 
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3. ปจจัยดานการสื่อสารภายในองคกร และการทํางานเปนทีม (ตอ) 
กลยุทธท่ี 1  การสรางชองทางการสื่อสารและการรองทุกขภายในองคกร 

กลยุทธท่ี 2  การสรางความสมัพันธท่ีดีใหเกิดขึ้นในองคกร 

 

ปจจัย กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ 

ดําเนินการ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

3. ดาน
การ
สื่อสาร
ภายใน
องคกร
และการ
ทํางาน
เปนทีม 
(ตอ) 

2.การสราง
สัมพันธท่ีดีให
เกิดข้ึนใน
องคกร 

3.การจดังานเลีย้งสังสรรคประจําป 
(สงทายปเกาตอนรับปใหม) 

- เพ่ือสรางความสมัพันธท่ีดีให
เกิดข้ึนและเปนการสรางขวัญ 

กําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 

- ธ.ค.-ม.ค. จํานวน 1 ครั้ง/ป บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการ
ทํางานมากข้ึน 

ทุกสวน
ราชการ 

4.จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวขอพร          
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
ทุกสวนในชวงเทศกาลวันสงกรานต 

- เพ่ือใหเปนการสราง
ความสัมพันธท่ีดรีะหวางผูบริหาร 
ผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา 

 

- เม.ย. จํานวน 1 ครั้ง/ป บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดีและ
เปนการสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชามากยิ่งข้ึน 

ทุกสวน
ราชการ 

5.จัดกิจกรรมจิตอาสา บําเพ็ญ
ประโยชนสาธารณะ 

- เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรรวมกัน
สรางพลังในการรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดลอมในสถานท่ี
สําคัญและท่ีสาธารณะ 

- ต.ค.-ก.ย. จําวน 3 ครั้ง/ป สถานท่ีสําคญัและท่ีสาธารณะ
มีสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึนและ
บุคลากรมีความสัมพันธท่ีดี
รวมแรงรวมใจกันทํางานเพ่ือ
สาธารณะ 

ทุกสวน
ราชการ 

6. กิจกรรมเน่ืองในวันเกิด/เยี่ยม 
(กรณีปวย/คลอดบุตร) 

- เพ่ือสรางความสมัพันธท่ีดีให
เกิดข้ึนและเปนการสรางขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

- ต.ค.-ก.ย. รอยละ 100 ของ
จํานวนเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนตลอดท้ังป 

บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดีและ
เปนการสรางความสัมพันธท่ีดี
ในหนวยงาน 

ทุกสวน
ราชการ 
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4. ปจจัยดานการบริการและสิทธิสวัสดิการ 

กลยุทธท่ี 1  การจัดหาสวัสดิการและบริการเพ่ิมเติม 

กลยุทธท่ี 2  การสงเสรมิสขุภาพอนามัย 

 

ปจจัย กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ 

ดําเนินการ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

4.ดานการ
บริการ
และสิทธิ
สวัสดิการ 

1.จัดหา
สวัสดิการ
และบริการ
เพ่ิมเตมิ 

1.การประกาศเกียรติคุณผูท่ี
ปฏิบัติงานดีหรือมีความประพฤตดิี 

เพ่ือยกยองและใหกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงานหรือผูท่ีมคีวาม
ประพฤติด ี
 

- เม.ย./ต.ค. จํานวน 2 ครั้ง/ป บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏบัิติงานและ
มีแบบอยางท่ีดีใหดําเนินรอยตาม 

สํานักปลดั 

2.จัดทําเสื้อประจําองคกร เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใน
การทํางานและความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน 

 

- ต.ค.-ก.ย. จํานวนบุคลากร
ของหนวยงาน 

บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดีมีความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน 

ทุกสวน
ราชการ 

3.การจดัหาพวงหรดีและการเปน
เจาภาพงานศพ 

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใน
การทํางานและใหกําลังใจตอ
เพ่ือนรวมงาน 

- ต.ค.-ก.ย. รอยละ 100 
ของจํานวนงาน
ศพท่ีเกิดข้ึน
ตลอดท้ังป 

บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดีมีความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกันและมีความเอ้ืออาทรตอ
กัน 

สํานักปลดั 

4.กลุมฌาปนกิจศพสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลตาชี 

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใน
การทํางานและใหกําลังใจตอ
เพ่ือนรวมงาน 

- ต.ค.-ก.ย. รอยละ 100 
ของจํานวนงาน
ศพท่ีเกิดข้ึน
ตลอดท้ังป 

บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดีมีความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกันและมีความเอ้ืออาทรตอ
กัน 

สํานักปลดั 
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1. ปจจัยดานการบริการและสิทธิสวัสดิการ (ตอ) 
กลยุทธท่ี 1  การจัดหาสวัสดิการและบริการเพ่ิมเติม 

กลยุทธท่ี 2  การสงเสรมิสขุภาพอนามัย  
 

ปจจัย กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ 

ดําเนินการ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

4.ดานการ
บริการ
และสิทธิ
สวัสดิการ 

2.การ
สงเสริม
สุขภาพ
อนามัย 

1.การตรวจสุขภาพประจําป เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมี
สุขภาพท่ีดีและเขารับการ
ตรวจรักษาไดทันทวงที 

- ต.ค.-ก.ย. จํานวน 1 ครั้ง/ป บุคลากรไดทราบถึงสุขภาพของตนเองและ
ระวังเก่ียวกับสุขภาพหากตรวจสอบพบสิ่ง
ผิดปกตจิะไดรับการรักษาไดทันทวงที 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

2.จัดหาวัสดุและอุปกรณกีฬา
สําหรับใหบุคลากรไดเลนกีฬาชวง
หลังเลิกงาน 

 

เพ่ือใหบุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรง 

- ต.ค.-ก.ย. จํานน 1 ครั้ง/ป บุคลากรมีรางกายท่ีแข็งแรง กอง
การศึกษา 

3.จัดกิจกรรมสวดมนตทุกวันพระ
ใหญหรือวันสําคัญทางศาสนา 

เพ่ือกลอมเกลาจิตใจ ปลุก
จิตสํานึกของบุคลากรใหมี
หลักธรรมในการปฏิบัติงาน มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

- ต.ค.-ก.ย. ไมนอยกวา 

รอยละ 80  
ของจํานวน 

พระใหญหรือวัน
สําคัญทาง
ศาสนาท่ีจัดหรือ
เขารวม 

 

บุคลากรมีสุขภาพจิตใจท่ีดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเปนการสรางเสริมภูมิคุมกัน
ตอปญหาทุจรติ 

กอง
การศึกษา 
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ภาคผนวก 
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คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลตาชี 

ท่ี  414/2562 
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ 

และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี 
…………………………………………….. 

  ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลตาชี ไดดําเนินการสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก                    
ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี 
โดยนําปจจัยตางๆ มาจัดลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีตอองคกร และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร รอบปงบประมาณ                   
พ.ศ.2561-2563 รวมท้ังไดนําเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5                   
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล โดยสรางความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใช
ศักยภาพอยางเต็มท่ีตามทิศทางองคการ 

  เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุผลสําเร็จ
เปนไปตามคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) องคการบริหารสวนตําบลตาชี จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอ
องคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ประกอบดวย 

1. นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี   ประธานคณะทํางาน 
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี  คณะทํางาน 
3. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี   คณะทํางาน 
4. หัวหนาสํานักปลัด     คณะทํางาน 
5. ผูอํานวยการกองคลัง     คณะทํางาน 
6. ผูอํานวยการกองชาง     คณะทํางาน 
7. นักทรัพยากรบุคคล     คณะทํางาน/เลขานุการ 
คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการ

ทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยนําผลการ
สํารวจปจจัยความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ มาจัดลําดับความสําคัญและกําหนดแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ ใหสอดคลองกับปจจัยท่ีเกิดข้ึน 

2. ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสราง             
ความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีตอองคกรองคการบริหารสวนตําบลตาชี 

3. ประเมินความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีตอองคกร
องคการบริหารสวนตําบลตาชี  
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4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี รวมถึงผลการประเมินความผาสุก ความผูกพัน 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ใหผูบริหารทราบ 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  25 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 

                                                                    พสิษฐ ศรีสุข 

                           (นายพสิษฐ  ศรีสุข) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาชี 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน 

ของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
…………………………………………….. 

   การจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ทํางานนั้น ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนําเทคนิค
และเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเปนแนวทางในการดําเนินการ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับและเกณฑท่ีสามารถยอมรับได ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยท่ีเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล กําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองดําเนินการสํารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือเสริมสราง
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดไวในแบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ประจําป 2562 ดานท่ี 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการ
สภา หมวดท่ี 3 คุณภาพและความสมดุลของชีวิตการทํางาน ขอ 3.2 และ ขอ 3.3  

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 
เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2562 ไดมีมติเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความ              
พึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลตาชี                   
จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคล
กรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวนตําบลตาชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใชเปนกรอบในการ
เสริมสรางความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีตอองคกร องคการบริหารสวน
ตําบลตาชีตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 
                              พสิษฐ ศรีสุข 

                           (นายพสิษฐ  ศรีสุข) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี 

 

                                                                  



- 24 - 

 

 
 

 


