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ค าน า 

  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานของ
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ส่วนที่  1 

บทน า 
 

1.บทน า 
 1.1 การพัฒนาคุ ภาพชยวิตพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชยยงบาน ต้องท าให้เกิดความสุข ในการ
ท างาน และสร้างความสมดุลระหว่างชยวิตกับการท างาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร และขยดสมรรถนะของส่วนราชการ 
 1.2 การพัฒนาคุ ภาพชยวิตพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชยยงบาน ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างเสริมให้พนักงานมยคุ ภาพชยวิตทย่ดยในการปฏิบัติราชการ และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานนั้น       
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ในแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปง 2560 ด้านทย่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมวด 3 คุ ภาพชยวิตและ
ความสมดุลของชยวิตกับการท างาน ข้อ 3.3 การตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ   1) องค์กรมยวิธยการตรวจ
ประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจของข้าราชการทั้งในด้านการบริหารของผู้บริหารการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานและแรงจูงใจของข้าราชการ 2) ผู้บริหารน าผลการประเมิน 
ฯมาปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการท างาน 3) ผู้บริหารมยการสร้างแรงจูงใจในการท างาน  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชยยงบาน ปฏิบัติงานอย่างมยความสุข มยคุ ธรรม 
จริยธรรม มยจิตสาธาร ะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชยพ เป็นทย่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งมยความสมดุล
ระหว่างชยวิตส่วนตัวกับชยวิตการท างาน มยขวัญก าลังใจทย่ดย มยแรงจูงใจทย่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 เพ่ือให้ส่วนราชการมยก าลังคนทย่มยสมรรถนะสูง มยความพร้อมทย่จะขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการอย่าง
มยประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือให้ส่วนราชการมยระบบ กลไก และวิธยด าเนินการพัฒนาคุ ภาพชยวิตของพนักงานทย่มยประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐาน 
 
3. ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
 3.1 จัดท าแบบส ารวจความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานโดยก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้ 
      (๑) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
               (2) ลักษ ะงานทย่ท าและปริมา งาน 
               (๓) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชยพ 
               (๔) นโยบายผู้บริหารและการสื่อสารภายในองค์กร 
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                (๕) การร้องทุกข์ การบริการและสวัสดิการ 
 (๖) การประเมินผลและค่าตอบแทน 
 (๗) ภาวะผู้น า สัมพันธภาพและการท างานเป็นทยม 
 (๘) ความผูกพันต่อองค์กร 
นอกจากนย้ยังก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 8 ด้าน ดังนย้ 

(๑) ความพึงพอใจเกย่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
(๒) ความพึงพอใจเกย่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(๓) ความพึงพอใจเกย่ยวกับภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร 
(๔) ความพึงพอใจเกย่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
(๕) ความพึงพอใจเกย่ยวกับความมั่นคง โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชยพ 
(๖) ความพึงพอใจเกย่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชยวิตการท างานและชยวิตส่วนตัว 
(๗) ความพึงพอใจเกย่ยวกับการสื่อสาร 
(๘) ความพึงพอใจเกย่ยวกับความภาคภูมิใจต่อองค์กรทย่สร้างประโยชน์ต่อสังคม 

 3.2 การส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
  การส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชยยงบาน ได้ออกแบสอบถามเพ่ือส ารวจ
ความคิดเห็นของพนักงาน 2 ประเภท ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง จ านวน 48  ฉบับ 
 3.3 การวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 
  ผลการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชยยงบาน โดยจัดล าดับความส าคัญ
ของปัจจัยทย่มยต่อความผาสุกปรากฏว่า 

(๑) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องความทันสมัยและเพยยงพอของ 
เครื่องมือ/อุปกร ์ทย่ใช้ท างานเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน 
  (๒) ลักษ ะงานทย่ท าและปริมา งาน ท างาน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องความเหมาะสมของงานทย่
ปฏิบัติกับความรู้ ทักษะ และความสามารถเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องความรู้และประสบการ ์ทย่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึนจากการท างาน 
  (๓) การร้องทุกข์การบริการและสวัสดิการ พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องผู้บริหารให้ความใส่ใจการ
แก้ปัญหาบรรเทาเรื่องร้องทุกข์เป็นอันแรก รองลงมาคือเรื่อง เรื่องร้องทุกข์/ปัญหาได้รับการแก้ไขเยยยวยาอย่างเป็น
ธรรม 
  (๔) การประเมินผลและค่าตอบแทน พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
พิจาร าความดยความชอบทย่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องความเหมาะสม
ในการพิจาร าเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  (๕) ภาวะผู้น า สัมพันธภาพและการท างานเป็นทยม พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องผู้บังคับบัญชามยภาวะ
ผู้น าสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องผู้บังคับบัญชามยความไว้วางใจเชื่อมั่ นใน
ความสามารถของท่าน 
  (๖) ความผูกพันต่อองค์กร พนักงานมยความตั้งใจทย่จะปฏิบัติงาน อบต.เชยยงบาน ต่อไป และสรุปความพึง
พอใจในด้านต่างๆ นั้นมยระดับความพึงพอใจทย่มาก ทั้งนย้ทั้งนั้นในการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชยยงบาน ต้องท าแผนงาน/โครงการให้พัฒนา
ครอบคลุมทุกด้านถึงแม้จะมยด้านเดยยวทย่พนักงานมยความพึงพอใจน้อย คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
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 3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเชยยงบาน ได้มยค าสั่งทย่  270  /2559 ลงวันทย่  7 ตุลาคม 2559     เรื่องแต่งตั้ง
ค ะกรรมการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชยยงบาน  โดยมยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชยยงบาน เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชยยงบานและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเป็นกรรมการ 
 3.5 เสนอแผนให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
 ค ะกรรมการได้มยการประชุมเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชยยงบาน ประจ าปงงบประมา  พ.ศ.2561 ในวันทย่   7 
พฤศจิกายน 2560 มยมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชยยงบาน ประจ าปงงบประมา  พ.ศ.2561 จากนั้นจึงเสนอ  ต่อ
ผู้บริหารเห็นชอบ   
 3.6 ด าเนินการตามแผน 
 แจ้งส่วนราชการทุกส่วนให้ด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างความผาสุกฯ และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 3.7 ติดตามประเมินผล 
 ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อแผนเสริมสร้างความผาสุกฯ รวบรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
และจัดท าแผนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4 
ส่วนที่ 2 

ปัจจัยที่มีผลต่อการท าแผนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

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

 
  ปัจจัยทย่น ามาท าแผนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชยยงบาน มย 4 ด้านดังนย้ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์ทย่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมทย่สะอาดเหมาะสม 
กลยุทธ์ทย่ 2 การสร้างความปลอดภัยในการท างาน 

 
2. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชยพ 

กลยุทธ์ทย่ 1 การพัฒนาพนักงานให้มยความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ทย่ 2 การสร้างความก้าวหน้าในอาชยพ 

 
3. ด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการท างานเป็นทยม 

กลยุทธ์ทย่ 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
กลยุทธ์ทย่ 2 การสร้างสัมพันธภาพและการท างานเป็นทยม 

 
4. ด้านการบริการ และสิทธิสวัสดิการ 

กลยุทธ์ทย่ 1 จัดหาสวัสดิการและบริการเพ่ิมเติม 
กลยุทธ์ทย่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ส่วนที่ 3 
 

แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการเสรมิสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
ในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 



แผนงาน/โครงการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพกใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
    กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม 
    กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยในการท างาน 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมา 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ
ปงงบประมา  

ตัวชย้วัด 
(KPls) 

ผลทย่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานทย่
รับผิดชอบ 

2562 
1.ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

1.การสร้าง 
สภาพแวดล้อมทย่
สะอาดเหมาะสม 

1.โครงการ 5 ส 
และกิจกรรม 
Big cleaning 
Day 

จัดกิจกรรม 5
ส.เป็นประจ า
ทุกเดือนตลอด
ปง 

เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อม
และสุขนิสัยทย่ดย
ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

 
- 

 จ านวนครั้งทย่
ท ากิจกรรม 

องค์กรมย
สภาพแวดล้อมทย่ดย
และพนักงานไดร้ับ
การเสริมสร้างสุข
นิสัยทย่ดยในการ

ท างาน 

ทุกส่วนราชการ 

2.การส ารวจ 
จัดหา วัสดุ
อุปกร ์ทย่
เหมาะสมในการ
ท างาน 

ส ารวจความ
ต้องการวัสดุ
อุปกร ์และ
จัดหาจัดซื้อ 2 
ครั้ง/ปง 

เพื่อสร้างความ
รวดเร็วและ
ความสะดวก
ในการท างาน 

 
- 

 มยวัสดุอุปกร ์
ทย่จ าเป็น
ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานมยอุปกร ์
เครื่องใช้ตามทย่

ต้องการ 

ทุกส่วนราชการ 

3.โครงการหรือ
กิจกรรมอื่นทย่
เหมาะสมและ
จ าเป็นตาม
สภาพการ  ์

จัดกิจกรรมทย่
เกย่ยวข้อง 1 
ครั้ง / ปง 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรใหม้ย
ความรู้
ความสามารถ
และสมรรถนะ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตามความ
เหมาะสม
และจ าเป็น 

 มยการวัด
กิจกรรมทย่
เกย่ยวข้อง
จ านวน 1 
ครั้ง/ปง 

พนักงานมยศักยภาพ
เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมา 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ
ปงงบประมา  

ตัวชย้วัด 
(KPls) 

ผลทย่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานทย่
รับผิดชอบ 

2562 
 1.การสร้าง ความ

ปลอดภัยในการ
ท างาน 

1.โครงการ    
อาชยวอนามัยใน
การท างาน 

จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยใน
การท างาน
ตลอดปง 

เพื่อส่งเสริมให้
มยความรู้ความ
ปลอดภัยใน
การท างาน 

 
- 

 จ านวน
พนักงานทย่เข้า
ร่วมโครงการ 
60% ทย่
ปฏิบัติตาม
หลัก 
อาชยวอนามัย 

พนักงานมยความรู้
ความเข้าใจในหลัก

อาชยวอนามัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

ทุกส่วนราชการ 

2.โครงการหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทย่
เหมาะสมและ
จ าเป็นตาม
สภาพการ  ์

จัดกิจกรรมทย่
เกย่ยวข้อง 1 
ครั้ง/ปง 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรใหม้ย
ความรู้
ความสามารถ
และสมรรถนะ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตามความ
เหมาะสม
และจ าเป็น 

 มยการจัด
กิจกรรมทย่
เกย่ยวข้อง
จ านวน1 
ครั้ง/ปง 

พนักงานมยศักยภาพ
เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 



2.ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในสายอาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
   กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมา 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ
ปงงบประมา  

ตัวชย้วัด 
(KPls) 

ผลทย่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานทย่
รับผิดชอบ 

2562 
2.ด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงใน
อาชยพ 

1.การพัฒนา
พนักงานให้มย
ความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

1.โครงการ 
ฝึกอบรม
หลักสตูรประจ า
ต าแหน่งของ
พนักงาน 

พนักงานทย่ยัง
ไม่ผา่นการ
ฝึกอบรม     
เฉพาะ
ต าแหน่งโดย
ด าเนินการ
ตลอดปง 

เพื่อพัฒนา
ความรู้ความ
สมารถในการ
ปฏิบัติงาน
เฉพาะ
ต าแหน่งของ
พนักงานให้ดย
ขึ้น 

รายจ่าย
เป็นไปตาม
หลักสตูร 

 

 จ านวน
พนักงานผ่าน
การอบรม 
30% 

พนักงานมยความรู้
และเป็นมืออาชยพใน

การท างาน 

ทุกส่วนราชการ 

2.โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้
ทักษะและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน
เฉพาะ 

พนักงานส่วน
ต าบลทุกคน
เข้าฝึกอบรม
อย่างน้อยคน
ละ 1 
หลักสตูร/ปง 

เพื่อพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เฉพาะ
ต าแหน่งของ
พนักงานให้ดย
ขึ้น 

 
รายจ่าย

เป็นไปตาม
หลักสตูร 

 

 จ านวน
พนักงานทย่
ผ่านการ
ฝึกอบรมร้อย
ละ 80 

พนักงานมยความรู้
และเป็นมืออาชยพใน

การท างาน 

ทุกส่วนราชการ 

3.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

จัดฝึกอบรม/
ศึกษาดูงานปง
ละ 1 ครั้ง 

เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น า 
มนุษสัมพันธ์
และการ
ท างานเป็นทยม 

70,000  มยพนักงานเข้า 
ร่วม 48 คน 

พนักงานมยความรู้
ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานและมย
สัมพันธ์ทย่ดยกับ

พนักงานมากยิ่งข้ึน 

ทุกส่วนราชการ 



 
 
 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมา 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ
ปงงบประมา  

ตัวชย้วัด 
(KPls) 

ผลทย่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานทย่
รับผิดชอบ 

2562 
 2.การสร้าง

ความก้าวหน้าใน
สายอาชยพ 

1.การปรับปรุง
การก าหนด
ต าแหน่งหรือ
การโอนย้ายเพื่อ
ความก้าวหน้า 

ทบทวนใน
ต าแหน่งงาน
เพื่อสนับสนุน
ความก้าวหน้า
ในการท างาน
ของพนักงาน
และสนบัสนุน
การโอนย้าย
ส าหรับ
พนักงานทย่มย
ความต้องการ
เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย 

เพื่อเป็นขวัญ
และก าลังใจ
ให้กับพนักงาน
ทย่ปฏิบัติงาน 

 
- 

 พนักงานทย่มย
ความประสงค์
ขอโอนย้าย
ได้รับการ
อนุมัติร้อยละ 
60 ของผู้ขอ
โอนย้าย 

อบต.มยการทบทวน
อัตราก าลังและ

พนักงานขอโอนย้าย
ได้รับการอนุมัต ิ

ทุกส่วนราชการ 

2.โครงการหรือ
กิจกรรมอื่นทย่
เหมาะสมและ
จ าเป็นตาม
สภาพการ  ์

จัดกิจกรรมทย่
เกย่ยวข้อง 1 
ครั้ง / ปง 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรใหม้ย
ความรู้
ความสามารถ
และสมรรถนะ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตามความ
เหมาะสม
และจ าเป็น 

 มยการวัด
กิจกรรมทย่
เกย่ยวข้อง
จ านวน 1 
ครั้ง/ปง 

พนักงานมยศักยภาพ
เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

 



3.ด้านการสื่อสารภายในองค์กรและการท างานเป็นทีม 
   กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
   กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพและการท างานเป็นทีม 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมา 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ
ปงงบประมา  

ตัวชย้วัด 
(KPls) 

ผลทย่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานทย่
รับผิดชอบ 

2562 
3.การสื่อสารภายใน
องค์กรและการท างาน
เป็นทยม 

1.การสร้างช่อง
ทางการสื่อสาร
และการร้องทุกข์
ภายในองค์กร 

1.โครงการ
ประชุมพนักงาน
ประจ าเดือน 

จัดประชุม
ภายใน
หน่วยงาน
เดือนละครั้ง
เพื่อชย้แจง
ระเบยยบ
แนวทาง
ปฏิบัติในการ
ท างานของ
บุคลากรและ
เพื่อ
แลกเปลยย่น
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เพื่อ
เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์
ของบุคลากร
ภายในองค์กร 

พนักงานได้
แสดงความ
คิดเห็นหรือ
ประชุมในเรื่อง
ปัญหางาน
เพื่อให้เกิดการ
แสดงความ
คิดเห็นเป็น
และเกดิ
ความเห็นอก
เห็นใจกัน
ร่วมมือร่วมใจ 
ร่วมคิด เคารพ
เกยยรตซิึ่งกัน
และกัน 

 
- 

 จ านวนราย
พนักงาน/ครั้ง 

พนักงานมยการพบปะ
สังสรรค์กล้าแสดง
ความคิดเห็นระดม

ความคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาและท างาน

เป็นทยม 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมา ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชย้วัด ผลทย่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานทย่



โครงการ ด าเนินการ ปงงบประมา  (KPls) รับผิดชอบ 
2562 

  2.โครงการ
ส ารวจความ
ผาสุก ความพึง
พอใจและ
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

1.ส ารวจความ
คิดเห็นของ
พนักงานอย่าง
น้อย 1ครั้ง/ปง 

เพื่อส ารวจ
ระดับความ
ผาสุก ความพึง
พอใจและ
แรงจูงใจของ
พนักงาน 

 
- 

 จ านวนครั้งทย่
ท าการส ารวจ 

ผู้บังคับบัญชารู้ถึง
ระดับความผาสุก

ของพนักงานเพื่อหา
แนวทางแก้ไขและ

ส่งเสริม 

ส านักปลดั 

3.
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
น่ารู้และการ
ฝึกอบรม 

ประชาสมัพัน
ธ์ข่าวสารน่ารู้
และการ
ฝึกอบรมต่างๆ
ให้พนักงาน
ทราบผ่านสื่อ
ของหน่วยงาน 
เช่น บร์อด 
ประชาสมัพัน
ธ์ เว็ปไซท์ 
เฟสบุ๊ค เสยยง
ตามสาย 
แนะน าวัน
ประชุม
ประจ าเดือน 

เพื่อให้
พนักงานได้รับ
รู้ข่าวสารใน
การฝึกอบรม
เพื่อช่วยในการ
ฝึกอบรมเพื่อ
ช่วยในการ
ตัดสินใจเข้ารับ
การฝึกอบรม 

-  จ านวน
พนักงานทย่เข้า
อบรมร้อยละ 
80 

พนักงานได้รับรู้
ข่าวสารในการ
ฝึกอบรมอันจะ

น าไปสู่การเข้าอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ 
เพื่อน ามาพัฒนา
ตนเองให้ดยขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



 
 
กิจกรรม  Big cleaning Day 
 

 
 

 
 
 
 



กิจกรรม 5 ส. 

 
 

 
 



 
 
 


