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รายงานการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
****************************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่  ชื่อ – นามสกุล    ต าแหน่ง  
1 นางสาวทศพร  เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2 นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
3 นายสุรศักดิ์  ป้องโส  ผู้อ านวยการกองช่าง 
4 นางศิริวรรณ  บุตรทัน  นักทรัพยากรบุคคล 
5 นางสาวดาราพร  โพนเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 นางบุญเรือน  อาจปรุ  ครู 
7 นายเอนก  ดวงสุดา  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8 นางสาวธัญญเนษฐ์ พูนนิกร  นักพัฒนาชุมชน 
9 นางสาวบุญเรือน  นิลประภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
10 นายอภิวัฒน์  อุบลครุฑ พนักงานผลิตน้ าประปา 
11 นายจ าปา  ปาสีวงษ ์ พนักงานขับรถยนต์ 
12 นายพิเชฐ  ช้างชนะ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
13 นางสาวสุนิษา  คล้ายแสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14   นางเทวิกา  สังขีด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
15 นายถิรวัสส์  สุขใส  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
16 นางสาวภัคสุดา  ดวงสุดา  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
17 นางดอกอ้อ  เสาแก่น  คนงานทั่วไป 
18 นางสาวปริศนา  เสาแก่น  คนงานทั่วไป 
19 นายมนตรี  เจือทอง  นักการภารโรง 
20 นางสาวนิลรัตน์  แก่นสน  ธุรการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
21 นางสาวสุพรรษา  ปรีชานนท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
22 นางสาวอัมรา  ประสาทสงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
23 นายกิตติศักดิ์  เกตุปาน  ช่างไฟฟ้า 
24 นางสาวเกษรา  ทองกรุง  ครูธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโสม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสมทรง  ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2 นายสุพัฒน์ชัย  โพธิ์หอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3 นายสุวรรณ  กรทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4 นายอ านาจ  คงสว่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
          /เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุม เวลา 15.00 น.  
 

เมื่อที่ประชุมส่วนใหญ่มาพร้อมแล้ว สมทรง ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมในฐานะ
ประธานในที่ประชุมฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งวาระการประชุมให้ที่ประชุมฯ  รับทราบ  พร้อมแล้ว
จึงด าเนินการตามวาระการประชุมต่อไป 
           
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายก ฯ แจ้งการท างานให้ท างานกันแบบพี่น้องมีอะไรให้ปรึกษาหารือกัน  และเชิญปลัดแจ้ง
เรื่องเพ่ือทราบต่อไป 

 

ปลัด ฯ ๑.1  เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนครั้งการลาหรือการมาท างานสายของ
พนักงานส่วนต าบลที่จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง 

  ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าประกาศ เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนครั้งการลาหรือการมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบล
ที่จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งได้ท าเป็นบันทึกความแจ้งเวียนไปแล้ว นั้น 
ส าหรับในเดือนนี้ เป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกกับคณะผู้บริหารจึงขอแจ้ง
รายละเอียดหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างได้รบัทราบอีกครั้ง รายละเอียด ดังนี้ 

  1. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  1.1 เป็นพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
  1.2 พนักงานส่วนต าบล จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  1.3 หลักเกณฑ์การลาบ่อยครั้ง และการมาท างานสายเนืองๆ ตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ก าหนด คือ 

. 

  การลาบ่อยครั้ง 
  พนักงานส่วนต าบล ถ้าลาเกิน 10 ครั้ง ถือว่าลาบ่อยครั้ง แต่ถ้าลาเกิน

จ านวนครั้ง ที่ก าหนดหากวันลาไม่เกิน 30 วัน มีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจารณาให้
เลื่อนขั้นเงินได ้

 

  การมาท างานสายเนืองๆ 
  พนักงานส่วนต าบล ถ้ามาท างานสายเกิน 15 ครั้ง ถือว่ามาท างานสาย

เนืองๆ 
 
 
 
         

    /2. คุณสมบัติ………. 
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   2. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขั้น 
  2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการอย่างดียิ่ง และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 
  2.2 มีวันลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกินปีละ 15 ครั้ง 15 วัน แต่ส าหรับ

พนักงานส่วนต าบลที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วัน และมีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนสองขั้นได้ 

  2.3 มาท างานสายไม่เกิน 3 ครั้ง 
  2.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงาน

ก าหนดขึ้น 
  3. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง 
  3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
  3.2 มีวันลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกิน ครั้ง 30 วัน แต่ส าหรับพนักงาน

ส่วนต าบลที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่วันลาไม่เกิน 30 วัน และมีผลงานการ
ปฏิบัติงานดี อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนขั้นครั้งได้ 

  3.3 มาท างานสายไม่เกิน 6 ครั้ง 
  3.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงาน

ก าหนดขึ้น 
  4. ส าหรับการลาพักผ่อนของพะนักงานส่วนต าบล ก าหนดให้ลาได้ปีละไม่

เกิน 10 วัน เท่านั้น และพนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอใบลา
ต่อผู้บังคับบาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตและเมื่ออนุญาตแล้วจึงจะหยุด
ราชการได้ (ควรเสนอใบลาล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน) 

 

  พนักงานจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของ

พนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ข้อ 59 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

  ข้อ 59 การลาป่วยของพนักงานจ้างก าหนดไว้ ดังนี้ 
(1) การลาป่วยปกต ิ
(ก) ในปีหนึ่งพนักงานตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิ
ลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน 
(ข) พนักงานจ้างทั่วไปที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับ

ค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันท าการ
ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เก้าเดือนขึ้นแต่ไม่ถึงหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วยโดย
ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปดวันท า
การ ในกรณีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิลาป่วย 
ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่าลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปวัดท าการ 
ในกรณีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิลาป่วยโดย 
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ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวัน     
ท าการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างต่ ากว่าหกเดือน มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับ
ค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันท าการ 
 ข้อ 60  ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ มีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนอัตรา
ปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันท าการแต่ในปีแรกที่ได้รับการจาง ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน 
 พนักงานจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่
มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้
แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
 ข้อ 61 การลาพักผ่อนประจ าปีของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 
 ข้อ 62 พนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลา
คลอดบุตร โดยได้รับค่าตอบแทนนับรวมวันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยุดพิเศษใน
ระหว่างลาไมเ่กินเก้าสิบวัน 
 พนักงานจ้างที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะลาเพ่ือเลี้ยงดู
บุตรเพิ่มอีดกให้มีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาลอดบุตร โดย
ได้รับค่าตอบแทนระหว่าลาได้อีกไม่เกินสามสิบวันท าการ และให้นับรวมในวันลากิจ
ส่วนตัวสี่สิบห้าวันท าการด้วย 
 ข้อ 63 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ยังไม่
เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเกมกกะ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ แล้วแต่
กรณี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันใน
ปีแรกที่จ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่าง
ลา ผู้ประสงค์จะลาอุปสมทบหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้เสนอให้ใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นก่อนวันอุปสมทบหรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ไม่
น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลอันควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่า
หกสิบวันก็ได้ อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 64 การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล
เข้ารับการฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) พนักงานจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ ใน
ระหว่างนั้นการลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดงจ านวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับ และ
วันที่ต้องอยู่เพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จ าเป็น เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

(2) พนักงานจ้างตามกิจการและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลา
เข้ารับระดมพลหรือเข้ารับราชการฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความ
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พรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติในระหว่างการระดมพล หรือเข้ารับ
การฝึกวิชากรทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้นระยะเวลา 
ของการดังกล่าวแล้ว ไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุ
จ าเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้จ่ายค่าตอบแทนระหว่างนั้นต่อไปอีก  
ก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 

(3) ในกรณีพนักงานจ้างทั่วไปลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนอัตราปกติไม่กินหกสิบวัน ส่วนการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล หรือเข้า
รับการทพลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณีให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติไม่เกิน
สามสิบวัน ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากพนักงานจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้น
ยศของตน ทางกระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ข้อ 65 การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของพนักงานจ้าง ให้นับเป็น
การลาครึ่งวันตามประเภทการลานั้นๆ 

ข้อ 66 การลาและการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา นอกเหนือจาก         
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

การอนุญาตให้ลาตามข้อ 59 ,60 ,61 และข้อ 62 ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

 

ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
 

 ๑.2  เรื่องการรับส่งหนังสือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เคร่งครัดเรื่อง
ระเบียบ ส่วนเรื่องการรายงานให้อ้างหนังสือเป็นหลักการรายงาน 

  

มติที่ประชุม ฯ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมของพนักงานฯ / พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลนาโสม ในครั้งที่ 11 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
 

ที่ประชุมฯ   รับรอง 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 3.1 เรื่องการจัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2564 

ปลัดฯ    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติ 
   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมผู้มีคุณธรรม
   และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น เป็นประจ าทุกปี 
   นั้น ส าหรับปีนี้ เพ่ือให้การจัดท าโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริม    
   ยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง      
   จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาจัดท าโครงการฯ ประจ าปี 2564 
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       /มติที่ประชุม... 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จัดท าโครงการฯ เป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 4.1 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึง

พอใจ และแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรที่มีต่อองค์กรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 

นายกฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรที่มีตอ่องค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. เพ่ือให้บุคลากรสังกัด ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างาน มีขวัญก าลังใจที่ดี มี
แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้ส่วนราชการมีก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อน
ภารกิจของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ส่วนราชการมีระบบ กลไก และวิธีด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึง
พอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  
- จัดท าแบบส ารวจความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร  โดยก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพัน ความ
พึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งหมด 2 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านความผาสุก 
1.1 ด้านลักษณะงาน 
1.2 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 
1.3 ด้านเพื่อนร่วมงาน 
1.4 ด้านผู้บังคับบัญชา 
1.5 ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
1.6 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. ด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

 2.1 ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 

2.3 การด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
นอกจากนี้ยังก าหนดประเด็นค าถาม เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด (พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง)  มีประเด็นย่อย ดังนี้ 
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     /1. ด้านความผาสุก… 

1. ด้านความผาสุก 
1.1 ด้านลักษณะงาน 
 มีความพึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด 
 มีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ 
 มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ

รับผิดชอบ 
 รู้สึกว่างานที่ท ามีความท้าทายและช่วยให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น 
 หน่วยงานของมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 
 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความส าคัญในภาพรวมด้านลักษณะงาน 
1.2 ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า 
 มีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงกับงานที่ท าอยู่ 
 การประเมินความรู้ ความสามารถ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ อยู่บนพื้นฐานแห่ง

ความถูกต้อง เหมาะสม มีความยุติธรรมและสามารถเชื่อม่ันในเกณฑ์การ
ประเมินได้ 

 การประเมินประสิทธิภาพ ผลงาน ความสามารถและความดี ความชอบของ
บุคลากรในหน่วยงานอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง เหมาะสม มีความ
ยุติธรรมและสามารถเชื่อมั่นในเกณฑ์การประเมินได้ 

 มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่/การผลิตผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/
งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ 

 มีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการท างานโดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ 

 การพัฒนาและการเรียนรู้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความส าคัญในภาพรวมด้านความมั่นคงและ

ความก้าวหน้า 
1.3 ด้านเพื่อนร่วมงาน 
 เพ่ือนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติ

ภารกิจ หน้าที่และผลงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานและเพ่ือนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ในการปฏิบัติงาน 
 พึงพอใจสามารถปรึกษาปัญหาการท างานและได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี

จากเพ่ือนร่วมงาน 
 การได้รับการยอมรับนับถือในความรู้ ผลงานและความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ภารกิจและหน้าที่จากบุคลากรภายในหน่วยงาน 
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/การได้รับการ... 

 การได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงานและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานภารกิจและหน้าที่จากบุคลากรภายในหน่วยงาน 

 สามารถท างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการท างานที่มีคุณภาพ 
 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความส าคัญในภาพรวมด้านเพื่อนร่วมงาน 

 
1.4 ด้านผู้บังคับบัญชา 
 ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนว

ทางการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจน 
 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้น า

หน่วยงาน 
 ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเองกับบุคลากรและเมื่อประสบปัญหาในการ

ท างานผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือได้ 
 ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของบุคลากร 
 ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าและสอนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน 
 ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ให้มีการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
 ผู้บังคับบัญชามีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ที่ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขั้น 
 ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ระดับความพึงพอใจ/ความส าคัญ/ความคิดเห็นในภาพรวมด้านผู้บังคับบัญชา 

 
1.5 ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 รายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับปริมาณ

หรือภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
 ความพอใจกับเงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอ่ืนๆ ที่มีวุฒิ

การศึกษาเหมือนกัน 
 การได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล และค่า

สวัสดิการต่างๆ 
 การได้รับสวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้อย่างเหมาะสม 
 หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัลแก่บุคลากร/ทีมงานที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ 

สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 หน่วยงานมีการน าผลการได้รับรางวัลต่างๆ ของบุคลากรไปประกอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 
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 ระดับความพึงพอใจ/ความส าคัญ/ความคิดเห็นในภาพรวมด้านการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

1.6 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 สภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ัวไปในที่ท างาน เช่น เสียงแสงว่าง การถ่ายเท

อากาศมีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านท างานสะดวก 
 มีความพึงพอใจในอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปขององค์กร ที่มีลักษณะ

ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน 
 หน่วยงานมีการจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ห้องพัก ห้องน้ า 

ห้องส้วม ที่เพียงพอกับความต้องการ 
 การจัดสถานที่ในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อ

การท างาน 
 มีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 
 วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจ านวนที่เพียงพอและมีความสะดวกท่ีจะน ามาใช้ 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ช่วยให้สืบค้นความรู้ที่ใช้ในการท างานและ

พัฒนาตนเอง ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
 หน่วยงานมีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสมต่อ

การเรียนรู้ 
 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความส าคัญในภาพรวมด้านสถานที่และสิ่ง

อ านวยความสะดวก 
 

2. ด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
      2.1 ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์กร 

 มีความเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด 
 เมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการท างาน มีการสรุปบทเรียนและวางแผนที่จะพัฒนาการ

ท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 มีความคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรบปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา 
 มีความเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว หรือน างาน

ไปท าต่อที่บ้าน 
 มีการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและ

ภายในองค์กรมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

      2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 
 เมื่อองค์กรมีการพัฒนามากขึ้น มีความภาคภูมิใจตามไปด้วย 
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 มีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อื่นว่าท างานที่องค์กรแห่งนี้ 
/มีความรู้สึก.... 

 มีความรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงองค์กรในทางท่ีดี 
 มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 
 มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยค านึงถึงประโยชน์ขอองค์กรเป็นที่ตั้ง 
  

     2.3 การด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 
 เมื่อท างานในองค์กรแห่งนี้เป็นเวลานาน ยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขอองค์กร 
 มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรนี้จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ 
 ไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น แม้ว่าจะรับต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า 
 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น/ความส าคัญในภาพรวมปัจจัยการด ารงสมาชิก

ภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 

ค าถามในความพึงพอใจต่อการท างานโดยรวม  
3.2 การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรสังกัด 

การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรสังกัด ได้จัดออกแบบเครื่องมือในการท า
แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานครอูงค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

 
การวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรสังกัด โดยจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ปรากฏตามรายงานผลการส ารวจฯ โดยจะแจ้งผลภายใน
เดือนกันยายน 2564 

 

มติที่ประชุม ฯ  รับทราบ 
 
นายก ฯ ส าหรับวันนี้มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
. 

ปลัดฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ แทนต าแหน่งที่ว่างนั้น 
ในโอกาสนี้ก็ขอให้พนักงานจ้างแนะน าตัวในที่ประชุมค่ะ 

 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวสุนิษา คล้ายแสง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เริ่มท างานเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ค่ะ  

 
 

มติที่ประชุม ฯ  รับทราบ 
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         /นายก ฯ... 
 
 

นายก ฯ ส าหรับวันนี้มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
. 

ที่ประชุม ฯ ไม่มี 
 

นายก ฯ   กล่าวขอบคุณที่ประชุม พร้อมกล่าวปิดการประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.15  น. 
 
 

(ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (  นางศิริวรรณ  บุตรทัน  ) 
                  นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (  นางสาวทศพร  เดชรักษา  ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 


