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คานา
การจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเพื่อให้การดาเนินการแผนการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานาวมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี และจะมีผลต่อความผาสุกในชีวิตโดยรวมของตนเองอัน
เกิดขึ้นในองค์กร การทางานโดยเฉพาะในองค์กรที่ต้องการแรงจูงใจและรักษาทรัพยากรบุคลากรที่มีค่าให้อยู่ กับ
องค์กรต่อไป ดังนั้น หากบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาวมีความผาสุกในชีวิตการทางานแล้ว ก็จะ
เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ง เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร
และเต็มใจที่จ ะทุ่มเทกาลั งกาย กาลั งใจ เพื่อปฏิบัติงานภารกิจขององค์กร พฤติกรรมของผู้ ปฏิบัติงานก็ จะมี
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริง มุ่งเน้นความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
องค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านล านาว ได้แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างความผาสุก ความ
ผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ตามคาสั่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ที่ 948/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อรับผิดชอบ กากับ
ติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความ
พึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานต่อไป
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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และแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
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ส่วนที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ต้องทาให้เกิด
ความสุ ขในการทางาน และสร้ างความสมดุล ระหว่า งชี วิตกั บการท างาน ซึ่ง จะส่ งผลโดยตรงต่อการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร และขีดสมรรถนะของส่วนราชการ
1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ต้องดาเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติราชการ และให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและประโยชน์สุขของประชาชน
การจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางานนั้น
ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนาเทคนิคและ
เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นแนวทางในการดาเนินการ
เพื่อยกระดับ คุณภาพมาตรฐานการทางานให้ อยู่ในระดับและเกณฑ์ ที่ส ามารถยอมรับได้ ตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยที่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องดาเนินการสารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุค ลากร
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานที่เหมาะสม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว จึงได้ดาเนินการสารวจความผาสุก
และความพึงพอใจของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน และเป็น
แนวทางให้แก่หน่วยงานปรับปรุงต่อไป ทั้ งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
เสริ มสร้ างความผาสุ ก ความผู กพัน ความพึงพอใจและแรงจูง ใจในการท างานของบุคลากรที่ มีต่อองค์ก ร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งมีความ
สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทางาน มีขวัญกาลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 เพื่อให้ ส่ ว นราชการมีกาลั งคนที่มีส มรรถนะสู ง มีความพร้อมที่จะขับเคลื่ อนภารกิจของส่ ว น
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการมี ร ะบบ กลไก และวิ ธี ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
3.1 จัดทาแบบสารวจความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว โดยกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพัน ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งหมด 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความผาสุก
1.1 ด้านลักษณะงาน
1.2 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
1.3 ด้านเพื่อนร่วมงาน
1.4 ด้านผู้บังคับบัญชา

-51.5 ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.6 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
2. ด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
2.1 ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
2.3 การดารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
นอกจากนี้ยังกาหนดประเด็นคาถาม เพื่อสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สั งกั ด องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านล านาว (พนักงานส่ ว นตาบล พนักงานครู อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง) มีประเด็นย่อย ดังนี้
1. ด้านความผาสุก
1.1 ด้านลักษณะงาน
 มีความพึงพอใจที่ได้ทางานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด
 มีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ
 มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ
 รู้สึกว่างานที่ทามีความท้าทายและช่วยให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น
 หน่วยงานของมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความสาคัญในภาพรวมด้านลักษณะงาน
1.2 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
 มีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงกับงานที่ทาอยู่
 การประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งต่างๆ อยู่บนพื้นฐานแห่งความ
ถูกต้อง เหมาะสม มีความยุติธรรมและสามารถเชื่อมั่นในเกณฑ์การประเมินได้
 การประเมินประสิทธิภาพ ผลงาน ความสามารถและความดี ความชอบของบุคลากร
ในหน่วยงานอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง เหมาะสม มีความยุติธรรมและสามารถ
เชื่อมั่นในเกณฑ์การประเมินได้
 มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่/การผลิตผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมใหม่ๆ
 มีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทางานโดยการเข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้
 การพัฒนาและการเรียนรู้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความสาคัญในภาพรวมด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้า
1.3 ด้านเพื่อนร่วมงาน
 เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติ
ภารกิจ หน้าที่และผลงาน

 ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน
 พึงพอใจสามารถปรึกษาปัญหาการทางานและได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
เพื่อนร่วมงาน
 การได้รับการยอมรับนับถือในความรู้ ผลงานและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภารกิจและหน้าที่จากบุคลากรภายในหน่วยงาน
 การได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงานและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภารกิจและหน้าที่จากบุคลากรภายในหน่วยงาน
 สามารถทางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทางานที่มีคุณภาพ
 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความสาคัญในภาพรวมด้านเพื่อนร่วมงาน
1.4 ด้านผู้บังคับบัญชา
 ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจน
 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้นา
หน่วยงาน
 ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากรและเมื่อประสบปัญหาในการ
ทางานผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือได้
 ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของบุคลากร
 ผู้บังคับบัญชาให้คาแนะนาและสอนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทางาน
 ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ให้มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
 ผู้บังคับบัญชามีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทางาน ที่ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขั้น
 ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 ระดับความพึงพอใจ/ความสาคัญ/ความคิดเห็นในภาพรวมด้านผู้บังคับบัญชา
1.5 ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 รายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับปริมาณ
หรือภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
 ความพอใจกับเงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอื่นๆ ที่มีวุฒิ
การศึกษาเหมือนกัน
 การได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าสวัสดิการ
ต่างๆ
 การได้รับสวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้อย่างเหมาะสม
 หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัลแก่บุคลากร/ทีมงานที่มีการพัฒนาการเรียนรู้
สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
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การปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม
 ระดับความพึงพอใจ/ความสาคัญ/ความคิดเห็นในภาพรวมด้านการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.6 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
 สภาพแวดล้อม และบรรยากาศทั่วไปในที่ทางาน เช่น เสียงแสงว่าง การถ่ายเท
อากาศมีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านทางานสะดวก
 มีความพึงพอใจในอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปขององค์กร ที่มีลักษณะ
ทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการทางาน
 หน่วยงานมีการจัดบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวก เช่น น้าดื่ม ห้องพัก ห้องน้า
ห้องส้วม ที่เพียงพอกับความต้องการ
 การจัดสถานที่ในการทางานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการทางาน
 มีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
 วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจานวนที่เพียงพอและมีความสะดวกที่จะนามาใช้
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ช่วยให้สืบค้นความรู้ที่ใช้ในการทางานและ
พัฒนาตนเอง ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 หน่วยงานมีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความสาคัญในภาพรวมด้านสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก
2. ด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
2.1 ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
 การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และความสาเร็จขององค์กร
 มีความเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด
 เมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการทางาน มีการสรุปบทเรียนและวางแผนที่จะพัฒนาการ
ทางานให้ดียิ่งขึ้น
 มีความคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการปรบปรุงการทางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
 มีความเต็มใจที่จะทางานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว หรือนางาน
ไปทาต่อที่บ้าน
 มีการนาความรู้ที่ได้จาการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและ
ภายในองค์กรมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
 เมื่อองค์กรมีการพัฒนามากขึ้น มีความภาคภูมิใจตามไปด้วย
 มีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อื่นว่าทางานที่องค์กรแห่งนี้
 มีความรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอื่นกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี

 มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
 มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยคานึงถึงประโยชน์ขอองค์กรเป็นที่ตั้ง
2.3 การดารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
 เมื่อทางานในองค์กรแห่งนี้เป็นเวลานาน ยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขอองค์กร
 มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรนี้จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ
 ไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น แม้ว่าจะรับตาแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า
 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความสาคัญในภาพรวมปัจจัยการดารงสมาชิก
ภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
คาถามในความพึงพอใจต่อการทางานโดยรวม
3.2 การสารวจความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
การสารวจความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ได้จัด
ออกแบบเครื่องมือในการทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นของบุคลากร ได้แก่ พนักงานส่วนตาบล
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
3.3 การวิเคราะห์การจัดลาดับความสาคัญของปัจจัย
ผลการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว โดย
จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ปรากฏตามรายงานผลการสารวจฯ
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ได้มีคาสั่งที่ 948/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลานาว เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและหัวหน้าส่วนราชการทุกสานัก/กอง เป็น
กรรมการ
3.5 เสนอแผนให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ การเสริมสร้างความผาสุ ก
ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลานาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบ
แผนงาน/โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางานของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากนั้นจึงเสนอ
ต่อผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้
3.6 ดาเนินการตามแผน
แจ้งส่วนราชการทุกสานัก/กอง ให้ดาเนินการตามแผนการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว และ
รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
3.7 ติดตามประเมินผล
สารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อแผนเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว และรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบและจัดทาแผนอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2
ปัจจัยที่มีผลต่อการทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
........................................................
ปัจจัยที่นามาทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยในการทางาน
2. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
3. ด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการทางานเป็นทีม
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพและการทางานเป็นทีม
4. ด้านการบริการ และสิทธิสวัสดิการ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาสวัสดิการและบริการเพิ่มเติม
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ส่วนที่ 3
แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร
ปัจจัย

กลยุทธ์

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ดาเนินการ
-

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ดาเนินการ
ต.ค.62- จานวน 12 ครั้ง/ปี
ก.ย.63 (ทุกวันพุธที่ 4 ของ
ทุกเดือน)

1.ด้าน
สภาพ
แวดล้อม
ในการ
ทางาน

- การสร้าง
สภาพ
แวดล้อมที่
สะอาดและ
เหมาะสม

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

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและสุข
นิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

2.การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์หรือสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เหมาะสมใน
การทางาน

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน

-

ต.ค.62ก.ย.63

3.กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและสุข
รักษาความสะอาด รวมพลังทาความ นิสยั ที่ดีในการปฏิบัติงานของ
สะอาดสถานที่สาคัญ
บุคลากร
(Big Cleaning Day)

-

มี.ค. 63

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
หน่วยงานมี
ทุกส่วนราชการ
สภาพแวดล้อมที่ดีและ
บุคลากรได้รับการ
เสริมสร้างความสุขนิสัย
ที่ดีในการปฏิบัติงาน
จานวนวัสดุ/อุปกรณ์ บุคลากรมีวัสดุ/อุปกรณ์ ทุกส่วนราชการ
ที่จาเป็นและ
ที่ทันสมัยและเพียงพอ
เพียงพอต่อการ
ต่อการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบัติงาน
จานวน 1 ครั้ง/ปี
หน่วยงานมี
สานักงานปลัด
สภาพแวดล้อมที่ดีและ ร่วมกับทุกส่วน
บุคลากรได้รับการ
ราชการ
เสริมสร้างความสุขนิสัย
ที่ดีในการปฏิบัติงาน

1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร
ปัจจัย

กลยุทธ์

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

1.ด้าน
สภาพ
แวดล้อม
ในการ
ทางาน

- การสร้าง
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
บุคลากร

1.ออกประกาศนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานโดยไม่
ต่ากว่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนด

เพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ความปลอดภัย

2.จัดหา/ติดตั้ง/ตรวจสอบกล้อง
วงจรปิดหรือถังดับเพลิง ทั้งภายใน
และภายนอกอาคารสานักงาน

เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจใน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเองและ
หน่วยงาน

3.การฝึกซ้อมดับเพลิงและการหนี
ไฟเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในสถานที่
ทางาน

เพื่อสร้างความปลอดภัยและการ
เอาตัวรอดหากผจญเหตุเมื่อเกิด
เพลิงไหม้

งบประมาณ
ดาเนินการ
-

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ดาเนินการ
ต.ค.62- จานวน 1 ครั้ง/ปี
ก.ย.63

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
บุคลากรมีความ
ปลอดภัยในการทางาน
มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

งบประมาณเป็นไป
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ

ม.ค.-ส.ค. -จานวนกล้องวงจร
ปิดทั้งหมด
-จานวนถังดับเพลิง
ทั้งหมด

บุคลากรมีความรู้สึกถึง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด

งบประมาณเป็นไป
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ

มิ.ย.-ก.ย. จานวน 1 ครั้ง/ปี

บุคลากรมีความรู้สึกถึง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด

2. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
ปัจจัย
2. ด้าน
ความก้าว
หน้าและ
ความ
มั่นคงใน
อาชีพ

กลยุทธ์
- การพัฒนา
บุคลากรให้
เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ
และมีทักษะ
ในการ
ปฏิบัติงาน

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ดาเนินการ
รายจ่ายเป็นตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.-ก.ย.

1.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ าน
อย่างต่อเนื่อง

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถและ
มีทักษะในการปฏิบตั ิงาน

2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลานาว ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
- การสร้าง
1.การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ความก้าวหน้า เพิ่ม/การขยายระดับ/การโอน/การ
ในอาชีพ
ย้ายเพื่อความก้าวหน้า

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถและ
มีทักษะในการปฏิบตั ิงาน

งบประมาณเป็นไป
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ

ต.ค.-ก.ย.

เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

-

ต.ค.-ก.ย.

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิง เพื่อนาผลประกอบการ
ประจักษ์
พิจารณาความดีความชอบ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
อย่างเป็นธรรม

-

เม.ย.และ
ต.ค.

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนบุคลากร
(ข้าราชการ) เข้ารับการ
อบรมอย่างน้อย 1
หลักสูตรต่อปี
จานวนบุคลากรเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
จานวนบุคลากรที่มีการ
ปรับเปลีย่ น/โอนหรือ
ย้ายไปตาแหน่งที่สูงขึ้น
หรือมีความก้าวหน้าขึ้น
จานวน 2 ครั้งต่อปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

สานักปลัด

บุคลากรมีความพึงพอใจ สานักปลัด
ในความก้าวหน้าของ
ตนเอง
บุคลากรมีขวัญกาลังใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด

3. ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการทางานเป็นทีม
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร
ปัจจัย
3. ด้าน
การ
สื่อสาร
ภายใน
องค์กร
และการ
ทางาน
เป็นทีม

กลยุทธ์

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
ดาเนินการ
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.-ก.ย.

จานวน 12 ครั้ง/ปี

2.จัดให้มีการสารวจความผาสุก ความ - เพื่อสารวจระดับความผาสุก
พึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
ทางานของพนักงาน
- เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความ
ผาสุกฯ

-

มิ.ย.

3.จัดทาแผนปฏิบตั ิการเสริมสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว

-

ต.ค.-ก.ย.

- การสร้าง
1.การประชุมพนักงานประจาเดือน
ช่องทางการ
สื่อสารและ
การร้องทุกข์
ภายในองค์กร

วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดประชุมชี้แจงระเบียบ
แนวทางปฏิบัติในการทางาน
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร
- เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน

- เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านลานาว

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

จานวน 1 ครั้ง/ปี

ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
ได้รับรู้ถึงระดับความผาสุก
ของบุคลากรเพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมต่อไป

สานักปลัด

จานวน 1 ครั้ง/ปี

มีแผนปฏิบตั ิการเสริมสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการทางาน
ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานาว

สานักปลัด

(KPI)

3. ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการทางานเป็นทีม (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร
ปัจจัย

กลยุทธ์

3.ด้านการ
สื่อสาร
ภายใน
องค์กร
และการ
ทางาน
เป็นทีม
(ต่อ)

2.การสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นใน
องค์กร

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

4.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารน่ารู้
และการฝึกอบรมผ่านช่องทางและ
สื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง

- เพื่อจัดประชุมชี้แจงระเบียบ
แนวทางปฏิบัติในการทางาน
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน

5.เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนร้อง
ทุกข์/การติดต่อสื่อสาร เช่น สายด่วน
ผู้บริหาร/แอพพลิเคชั่น ไลน์/
Facebook หรือเว็บบอร์ดของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
เป็นต้น
1.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

- เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านลานาว

2.จัดกิจกรรมการออกกาลังทุกวันพุธ
เพื่อสุขภาพและสร้างความสามัคคี

งบประมาณ
ดาเนินการ
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.-ก.ย.

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีการประชาสัมพันธ์ พนักงานได้รับทราบข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ ข่าวสารอย่างสม่าเสมอและ
อย่างน้อย 2
เป็นปัจจุบัน
ช่องทาง

-

ต.ค.-ก.ย.

มีช่องทางการ
บุคลากรสามารถติดต่อสื่อสาร ทุกส่วน
สื่อสารที่สะดวก
ระหว่างกันได้สะดวก รวดเร็ว ราชการ
รวดเร็วอย่างน้อย 2 มากยิ่งขึ้น
ช่องทางขึ้นไป

- เพื่อให้บุคลากรพัฒนา
งบประมาณ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
-เพื่อให้บุคลากรมีความสัมพันธ์กัน ข้อบัญญัติ
มากยิ่งขึ้น
งบประมาณ
- เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีการสร้างความรัก
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร

ก.ค.

ต.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนบุคลากรที่
-บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดี
เข้ารับการอบรมไม่ ต่อกัน
น้อยกว่าร้อยละ 80 -สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับมา
พัฒนางานของตน
จานวนบุคลากรที่
บุคลากรมีร่างกายที่แข็งแรง
เข้าร่วมกิจกรรม
และมีความรักความสามัคคี
มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

ทุกส่วน
ราชการ

3. ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการทางานเป็นทีม (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร
ปัจจัย
3. ด้าน
การ
สื่อสาร
ภายใน
องค์กร
และการ
ทางาน
เป็นทีม
(ต่อ)

กลยุทธ์
2.การสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นใน
องค์กร

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ดาเนินการ
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค.-ม.ค.

ตัวชี้วัด
จานวน 1 ครั้ง/ปี

(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
บุคลากรมีขวัญกาลังใจในการ
ทางานมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

3.โครงการสานสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นและเป็นการสร้างขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

4.จัดกิจกรรมรดน้าดาหัวขอพร
ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์

- เพื่อให้เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

-

เม.ย.

จานวน 1 ครั้ง/ปี

บุคลากรมีขวัญกาลังใจที่ดีและ ทุกส่วน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ราชการ
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามากยิ่งขึ้น

5.จัดกิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ

- เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรร่วมกัน
สร้างพลังในการรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อมในสถานที่
สาคัญและทีส่ าธารณะ

-

ต.ค.-ก.ย.

จาวน 3 ครั้ง/ปี

ทุกส่วน
ราชการ

6. กิจกรรมเนื่องในวันเกิด/เยี่ยม
(กรณีป่วย/คลอดบุตร)

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นและเป็นการสร้างขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

-

ต.ค.-ก.ย.

สถานที่สาคัญและที่สาธารณะ
มีสภาพแวดล้อมทีด่ ีขึ้นและ
บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดี
ร่วมแรงร่วมใจกันทางานเพื่อ
สาธารณะ
ร้อยละ 100 ของ บุคลากรมีขวัญกาลังใจที่ดีและ
จานวนเหตุการณ์ที่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ในหน่วยงาน

ทุกส่วน
ราชการ

4. ปัจจัยด้านการบริการและสิทธิสวัสดิการ
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดหาสวัสดิการและบริการเพิ่มเติม
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ปัจจัย
4.ด้านการ
บริการ
และสิทธิ
สวัสดิการ

กลยุทธ์
1.จัดหา
สวัสดิการ
และบริการ
เพิ่มเติม

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

1.การประกาศเกียรติคุณผู้ที่
เพื่อยกย่องและให้กาลังใจแก่
ปฏิบัติงานดีหรือมีความประพฤติดี ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มคี วาม
ประพฤติดี

งบประมาณ
ดาเนินการ
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เม.ย./ต.ค.

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
จานวน 2 ครั้ง/ปี บุคลากรมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานและ สานักปลัด
มีแบบอย่างที่ดีให้ดาเนินรอยตาม
(KPI)

2.จัดทาเสื้อประจาองค์กร

เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจใน
การทางานและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน

-

ต.ค.-ก.ย.

จานวนบุคลากร
ของหน่วยงาน

บุคลากรมีขวัญกาลังใจที่ดีมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน

ทุกสวน
ราชการ

3.การจัดหาพวงหรีดและการเป็น
เจ้าภาพงานศพ

เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจใน
การทางานและให้กาลังใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน

-

ต.ค.-ก.ย.

ร้อยละ 100
ของจานวนงาน
ศพที่เกิดขึ้น
ตลอดทั้งปี

บุคลากรมีขวัญกาลังใจที่ดีมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและมีความเอือ้ อาทรต่อ
กัน

สานักปลัด

4. ปัจจัยด้านการบริการและสิทธิสวัสดิการ (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดหาสวัสดิการและบริการเพิ่มเติม
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ปัจจัย
4.ด้านการ
บริการ
และสิทธิ
สวัสดิการ

กลยุทธ์
2.การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

2.จัดหาวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
สาหรับให้บคุ ลากรได้เล่นกีฬาช่วง
หลังเลิกงาน

เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรง

3.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ
ใหญ่หรือวันสาคัญทางศาสนา

เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ปลุก
จิตสานึกของบุคลากรให้มี
หลักธรรมในการปฏิบัติงาน มี
คุณธรรม จริยธรรม

งบประมาณ
ดาเนินการ
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.-ก.ย.

-

ต.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานน 1 ครั้ง/ปี

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของจานวน
พระใหญ่หรือวัน
สาคัญทาง
ศาสนาที่จัดหรือ
เข้าร่วม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
บุคลากรมีร่างกายที่แข็งแรง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

บุคลากรมีสุขภาพจิตใจที่ดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ต่อปัญหาทุจริต

กอง
การศึกษา

ภาคผนวก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
ที่ 948/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
……………………………………………..
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ได้ดาเนินการสารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก
ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลานาว โดยนาปัจจัยต่างๆ มาจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพัน ความพึง
พอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 รวมทั้งได้นาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ
เพื่ อให้ ก ารจั ด ทาแผนปฏิบั ติก ารเสริม สร้ างความผาสุ ก ความผู กพั น ความพึง พอใจและ
แรงจู งใจในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุผลสาเร็จเป็นไปตามคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ลานาว จึ งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
ประธานคณะทางาน
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
คณะทางาน
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
คณะทางาน
4. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
คณะทางาน
5. ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
6. ผู้อานวยการกองช่าง
คณะทางาน
7. ผู้อานวยการกองการศึกษา
คณะทางาน
8. นักทรัพยากรบุคคล
คณะทางาน/เลขานุการ
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจใน
การทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
นาผลการสารวจปัจจั ยความผาสุก ความผู กพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ มาจัดลาดับความส าคัญและ
กาหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เกิดขึ้น

-22. ติ ด ตามประเมิ น ผลและจั ด ท ารายงานการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า ง
ความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ลานาว
3. ประเมินความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
4. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว รวมถึงผลการประเมินความ
ผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ให้ผู้บริหารทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
……………………………………………..
การจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การทางานนั้น ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดย
นาเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณ ภาพ
มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ โดยนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นแนวทางในการ
ดาเนิน การ เพื่อยกระดับ คุณภาพมาตรฐานการทางานให้ อยู่ในระดับและเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยที่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจั ดการภาครัฐ หมวด 5
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องดาเนินการสารวจความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุ ณภาพชีวิตการทางานที่เหมาะสม ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้กาหนดไว้ในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจาปี 2563 ด้านที่ 2
การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมวดที่ 3 คุณภาพและความสมดุลของชีวิตการทางาน ข้อ 3.2 และ ข้อ 3.3
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ในการประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลา
นาวจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ของบุคลกรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้เป็น
กรอบในการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานาวต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว

