
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีการด าเนินการตามแผนการฝึกอบรม ดังนี้ 

จ านวนพนักงานทั้งหมด 

พนักงานส่วนต าบล 
(คน) 

พนักงานจ้าง 
 (คน) 

รวม 

12 
 

18 30 

 

พนักงานส่วนต าบล 
ที่เข้ารับการอบรม  

(คน) 

พนักงานจ้าง 
ที่เข้ารับการอบรม  

(คน) 

รวม 

12 
 

10 22 

 

            องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีพนักงานส่วนต าบล แลพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   จ านวน 30 คน  และได้จัดส่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
เข้ารับการฝึกอบรม ท้ังสิ้น จ านวน  22 คน 
  
           คิดเป็นร้อยละ   73.33 
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ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 )  ครึ่งปแีรก 

ประเภทต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม ว/ด/ป 
บริหารท้องถิ่น น.ส.กุลนิษฐ์   จันทร์แพง ปลัด อบต. ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รุ่น 29 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กทม. 

14-16 พ.ย.62 

วิชาการ 
 

พนักงานจ้าง 

น.ส.สมฤทัย เวศเกษม 
 
น.ส.สชุัญญา   ค าโคม 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 
ผช.จพง.พัสดุ 

ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รุ่น 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กทม. 

18-20 พ.ย.62 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 
วิชาการ 

 
พนักงานจ้าง 

น.ส.ราตรี  ตั้นยิดเส็ง 
 
น.ส.สมฤทัย เวศเกษม 
 
น.ส.สมฤดี  กล่อมจิต 

ผอ.กองคลัง 
 
นักวิชาการเงินและ
บัญชี 
ผช.จพง.การเงินและ
บัญชี 

อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
ณ โรงแรม ณ เวลา 

28 พ.ย.62 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

น.ส.นริศรา ภัทรปวัตน์วิท ู ผอ.กองสวัสดิการ
สังคม 
 

ประชุมทบทวนการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จ.ราชบุรี  

18 ธ.ค.62 

บริหารท้องถิ่น น.ส.ศุภางค์   สุขเสริมศาล รองปลัด อบต. 
 
 
 

ประชุมการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ อปท.และผู้เกี่ยวข้องใน
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่  

18 ธ.ค.62 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

นิติบัญญัติ 
นิติบัญญัติ 

นายสมยศ  อุ่นเจริญ 
นายโสภณ  เหลี่ยมไข่ต้วน 
นายพิทักษ์ ปุจฉาการ 
นายบัณฑิต  สุดใจ 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 

อบรมสัมมนาทางวิชาการ “โลก
เขย่า อบต.ขยับ กลยุทธ์สู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรม
โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

21-24 ธ.ค.62 

บริหารท้องถิ่น 
บริหารท้องถิ่น 

อ านวยการท้องถิน่ 
อ านวยการท้องถิ่น 
อ านวยการท้องถิ่น 

 

วิชาการ 
วิชาการ 

น.ส.กุลนิษฐ์   จันทร์แพง 
น.ส.ศุภางค์  สุขเสริมศาล 
นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย์ 
น.ส.ปิยะพร  ไมตรีจิตต์ 
น.ส.นริศรา ภัทรปวัตน์วิท ู
นายฉัตรชัย  ภิริยะกากูล 
น.ส.ฐิติภา  เอ่ียมข า 

ปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
ผอ.กองสวัสดิการฯ 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะห์ฯ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพอบรมให้ความรู้ 
และทัศนศึกษาดูงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
ณ จ.เพชรบูรณ์ 

13-15 ม.ค.63 



2 
ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563           

(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 )  ครึ่งปแีรก 
 

ประเภทต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม ว/ด/ป 
วิชาการ 
ทั่วไป 
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 

 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 

น.ส.สมฤทัย เวศเกษม 
น.ส.เสาวลักษณ์ พรมแก้ว 
น.ส.ปนัดดา  อุ่นเจริญ 
นายกมล สุดสาคร 
น.ส.อุทุมพร เจริญสกุล 
น.ส.ณัฏาพรณ์  
หงส์ศุภางค์พันธ์ 
น.ส.สมฤดี    กล่อมจิต 
นายปรีชา     วีระหงษ์ 
นายวรพล     สิงห์ชัย 
น.ส.ศิรินทรา  ซื่อสัตย์ 
น.ส.นริศรา    ตันตระกูล 
น.ส.สชุัญญา   ค าโคม 

นักวิชาการเงินฯ 
นายช่างโยธา 
จพง.ธุรการ 
พนักงานขับรถยนต์ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
 
ผช.จพง.การเงินฯ 
นักการภารโรง 
คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป 
ผช.จพง.พัสดุ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพอบรมให้ความรู้ 
และทัศนศึกษาดูงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ จ.เพชรบูรณ์ 

13-15 ม.ค.63 

อ านวยการท้องถิ่น น.ส.ปิยะพร  ไมตรีจิตต์ ผอ.กองการศึกษาฯ 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการใช้งานโปรแกรม
ระบบแนะน าส าหรับอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนแบบ
อัตโนมัติ และโปรแกรมบันทึก
และคัดกรองการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กส าหรับ
โรงเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ณ 
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 

22-24 ม.ค.63 

บริหารท้องถิ่น น.ส.กุลนิษฐ์   จันทร์แพง ปลัด อบต. อบรมหลักสูตร “นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับสูง: ผู้น าที่มี
สมรรถนะสูง รุ่น 2  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร 

16 ก.พ.63 –  
6 มี.ค.63 

ทั่วไป 
 

น.ส.ปนัดดา  อุ่นเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ อบรมการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
ณ เทศบาลต าบลหลักเมือง 

14 ก.พ.63 

บริหารท้องถิ่น 
วิชาการ 

 
 
 

น.ส.ศุภางค์  สุขเสริมศาล 
น.ส.ฐิติภา  เอ่ียมข า 

รองปลัด อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

อบรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการประสานความ
ร่วมมือระหว่าง อปท.ในเขต
จังหวัดราชบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี 
 

11-13 มี.ค.63 
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ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563           
(1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 )  ครึ่งปีหลัง 

 
 

ประเภทต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม ว/ด/ป 
บริหารท้องถิ่น น.ส.กุลนิษฐ์   จันทร์แพง ปลัด อบต. อบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมิน

ประสิทธิภาพของ อปท. 
ประจ าปี 2563 ตามโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพของ 
อปท.(Local Performance 
Assessment : LPA) 

12 มี.ค.63 

ทั่วไป 
 
 
 

น.ส.เสาวลักษณ์ พรมแก้ว นายช่างโยธา อบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น บรรจุใหม่ รุ่นที่ 65” 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลอง 8  จ.ปทุมธานี 

5-10 ก.ค.63 

วิชาการ 
 
 
 

น.ส.เกวลิน  สมพงษ์ นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

อบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น บรรจุใหม่ รุ่นที่ 67” 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลอง 8 จ.ปทุมธานี 

12-17 ก.ค.63 

พนักงานจ้าง 
 
 
 
 

น.ส.วรรณา  ฝึกฝน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วย
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส าหรับครูปฐมวัยในสังกัด 
อปท. ณ ริเวอร์ไซต์ กทม. 

6-9 ส.ค.63 

อ านวยการท้องถิ่น 
 
 

นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย์ หัวหน้าส านักปลัด  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายระดับจังหวัด (จังหวัด
ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ณ โรงแรม ณ เวลา  
จ.ราชบุร ี

6 ส.ค.63 

อ านวยการท้องถิ่น น.ส.ปิยะพร  ไมตรีจิตต์ ผอ.กองการศึกษาฯ 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา สังกัด อปท. พ.ศ.
2562 รุ่นที่ 5  ณ โรงแรม 
อเล็กซานเดอร์ บางกะปิ กทม. 
 

16-18 ส.ค.63 

 



4 
ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563           

(1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 )  ครึ่งปีหลัง 
 

ประเภทต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม ว/ด/ป 
บริหารท้องถิ่น น.ส.กุลนิษฐ์   จันทร์แพง ปลัด อบต. อบรมวิทยากรหลักและวิทยากร

ขยายผลหน่วยงานของรัฐ 
หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” 
รุ่นที่ 5 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท  
อ.บ้านนา จ.นครนายก 

10-12 ก.ย.63 

บริหารท้องถิ่น 
 

อ านวยการท้องถิ่น 
 
 

น.ส.กุลนิษฐ์  จันทร์แพง 
 
นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย์ 

ปลัด อบต. 
 
หัวหน้าส านักปลัด  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อปท. ในการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ  
ณ โรงแรมคาแนล จ.ราชบุรี 

16 ก.ย.63 

พนักงานจ้าง น.ส.สชุัญญา  ค าโคม ผช.จพง.พัสดุ อบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ณ 
โรงแรมเดอะคาแนล จ.ราชบรุี 

17 ก.ย.63 

นิติบัญญัติ 
 

ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

นายพิทักษ์   ปุจฉาการ 
 
นายโสภณ  เหลี่ยมไข่ต้วน 

ประธานสภาฯ 
 
รองนายก อบต. 

อบรมหลักสูตร “เตรียมพร้อม
การเลือกตั้งท้องถิ่นและเทคนิค
การท างานด้านกิจการสภา
ท้องถิ่นพร้อมเรียนรู้ระเบียบ
กฎหมายใหม่ ณ โรงแรม  
นานาบุรี จ.ชุมพร 

18-20 ก.ย.63 

บริหารท้องถิ่น 
 
    พนักงานจ้าง 

น.ส.ศุภางค์ สุขเสริมศาล 
 
น.ส.สชุัญญา  ค าโคม 

รองปลัด อบต. 
 
ผช.จพง.พัสดุ 

อบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะลึกและ
อ านาจหน้าที่ของบุคลากรฯ 
ตามกฎหมาย ณ โรงแรม  
ณ เวลา จ.ราชบุร ี

19-20 ก.ย.63 

ทั่วไป 
 
 

น.ส.เสาวลักษณ์ พรมแก้ว นายช่างโยธา ประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์และ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
พัฒนาระบบติดตาม
สถานการณ์น้ าทางไกลอัตโนมัติ 
(ลุ่มแม่น้ าแม่กลองและสาละ
วิน) ณ โรงแรมราชศุภมิตร 
จ.กาญจนบุรี 

30 ก.ย.63 



 
 
 



เอกสารสรปุผลการตดิตามและประเมินผล
การส ารวจข้อมูลปญัหา อุปสรรคและความตอ้งการของบคุลากรในการท างาน

  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบรุี

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด
งานบริหารงานทั่วไป (งาน)การเจ้าหน้าที่ 

โทร 0 3234 6210 โทรสาร 0 3225 4888
Website : www.tanud.go.th

E-mail : tanud_damnoen@hotmail.com



ของบุคลากรของอบต.ท่านัด  จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งส้ิน 29 ชุด

ส่วนที ่1  :  ขอ้มูลทั่วไป
ตารางที่ 1 เพศ

ตารางที่ 2 อายุ

ตารางที่ 3 การศึกษา

การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญตรี และต่่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  34.48

ตารางที่ 4 อาชีพ

ตามภารกจิ คิดเป็นร้อยละ 34.48 และพนักงานจา้งทั่วไป คิดเป็นร้อยละ  24.14

ชาย 10 34.48
หญิง 19 65.52

ผลการตดิตามและประเมินผล
     จากการติดตามและประเมินผลแบบส่ารวจขอ้มูลปัญหา อปุสรรคและความต้องการของบุคลากรในการท่างาน

ผลการติดตามและประเมินผลสามารถแสดงในรูปแบบตาราง   ดังนี้

เพศ จ านวน ร้อยละ

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ
18 - 30 ปี 5 17.24

รวม 29 100.00
     จากตารางที ่๑ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.52 รองลงมา เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ  34.48

51 - 60 ปี 4 13.79

31 - 40 ปี 10 34.48
41 - 50 ปี 10 34.48

ปริญญาตรี 12 41.38
ต่่ากว่าปริญญาตรี 10 34.48

รวม 29 100.00

การศึกษา จ านวน ร้อยละ

     จากตารางที ่2 พบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ31 - 40 ปี  และมีอาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.48

รวม 29 100.00

อาชีพ จ านวน ร้อยละ

สูงกว่าปริญญตรี 7 24.14

     จากตารางที ่3 พบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 41.38 รองลงมา

พนักงานจา้งตามภารกจิ 10 34.48
พนักงานจา้งทั่วไป 7 24.14

ขา้ราชการ 12 41.38

รวม 29 100.00
     จากตารางที ่4  พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 41.38 รองลงมาอาชีพ พนักงานจา้ง



ตารางที่ 5 อัตราเงินเดือน

     จากตารางที ่5  พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.93
รองลงมามีอตัราเงินเดือนต่่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.59 และอตัราเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.14

ตอนที ่2  :  ค่าถามเกี่ยวกบัปัญหา อปุสรรค และความต้องการของบุคลากร
ตารางที ่1 ดา้นสภาพแวดล้อมในการท างาน จ่านวน 10 (ขอ้)

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ผลลัพธ์

5 4 3 2 1 ระดับ

1. สถานที่ท่างานของท่านมีแสงสว่างใน 8 21 0 0 0 4.28 มาก

ห้องท่างานเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 27.59 72.41 0.00 0.00 0.00

2. วัสดุ อปุกรณ์ ส่าหรับใช้งานที่ทันสมัย 0 0 8 21 0 2.28 น้อย

เหมาะสม เพียงพอต่อการท่างาน 0.00 0.00 27.59 72.41 0.00

3. หน่วยงานของท่านมีการจดับริการน้่าด่ืม  29 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด

ที่เพียงพอต่อความต้องการ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.หน่วยงานของท่านมีห้องน้่าสะอาด 0 13 16 0 0 3.45 ปานกลาง

ถกูสุขลักษณะ และเพียงพอ 0.00 44.83 55.17 0.00 0.00

5. การจดัสถานที่ในการท่างานเป็นสัดส่วน สะอาด 1 0 15 14 0 2.69 ปานกลาง

 เป็นระเบียบ เรียบร้อยสะดวกต่อการท่างาน 3.45 0.00 51.72 48.28 0.00

6. หน่วยงานของท่านมีพื้นที่ในการจดั 0 0 10 19 0 2.34 น้อย

กจิกรรมต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 0.00 0.00 34.48 65.52 0.00

7. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานของท่าน 0 0 29 0 0 3.00 ปานกลาง

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มร่ืน 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

8. สภาพแวดล้อมในหน่วยงานของท่านเอื้อต่อ 0 0 29 0 0 3.00 ปานกลาง

การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

9. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นตลอดระยะ 10 19 0 0 0 4.34 มาก

เวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 34.48 65.52 0.00 0.00 0.00

10. การมีส่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง 0 10 19 0 0 3.34 ปานกลาง

หรือพัฒนาเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อม ในการท่างานและ 0.00 34.48 65.52 0.00 0.00

ส่ิงอ่านวยความสะดวก
3.37 ปานกลาง

     จากตารางที ่1 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหา อปุสรรค ด้านสภาพแวดล้อมในการท่างาน

ประเดน็ค าถาม

ค่าเฉลีย่รวม
ร้อยละ 67.45

โดยมีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.37  คิดเป็นร้อยละ 67.45

ต่่ากว่า 10,000 บาท 8 27.59
10,000 - 20,000 บาท 11 37.93

อัตราเงินเดอืน จ านวน ร้อยละ

20,001 - 30,000 บาท 3 10.34
30,000 บาทขึ้นไป 7 24.14

รวม 29 100.00



ตารางที ่2  ดา้นการสือ่สารของบุคลากรในองค์กร จ่านวน 5 (ขอ้)
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ผลลัพธ์

5 4 3 2 1 ระดับ

1. การได้รับขอ้มูล ขา่วสาร ความรู้ที่จ่าเป็นในการ 15 14 0 0 0 4.52 มากที่สุด

ปฏิบัติงานอยา่งสม่่าเสมอและทันเวลา 51.72 48.28 0.00 0.00 0.00

2. หน่วยงานมีช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสมเพื่อ 0 0 15 14 0 2.52 ปานกลาง

เปิดโอกาสให้แสดงความคิดอยา่งอสิระ 0.00 0.00 51.72 48.28 0.00

3. มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งใน 15 14 0 0 0 4.52 มากที่สุด

ระดับกลุ่มงานและระดับหน่วยงาน 51.72 48.28 0.00 0.00 0.00

4. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีความสะดวก 15 10 4 0 0 4.38 มาก

และรวดเร็ว 51.72 34.48 13.79 0.00 0.00

5. มีการประชุมแลกเปล่ียนขอ้มูลภายในหน่วยงาน 15 14 0 0 0 4.52 มากที่สุด

อยา่งเพียงพอและสม่่าเสมอ 51.72 48.28 0.00 0.00 0.00

4.09 มาก

ตารางที ่3  ดา้นภาวะผู้น าและวฒันธรรมองค์กร จ่านวน 5 (ขอ้)
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ผลลัพธ์

5 4 3 2 1 ระดับ

1. ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือ 0 20 9 0 0 3.69 มาก

ผู้ใต้บังคับบัญชาเขา้ใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 0.00 68.97 31.03 0.00 0.00

อยา่งชัดเจน
2. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 0 0 15 14 0 2.52 ปานกลาง

กบัผู้บังคับบัญชาและมีการรับฟังความคิดเห็น 0.00 0.00 51.72 48.28 0.00

ของกนัและกนั
3. ผู้บังคับบัญชาให้ค่าแนะน่า และสอนงานเพื่อให้ 0 29 0 0 0 4.00 มาก

บรรลุเป้าหมายในการท่างาน 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

4. ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอยา่งที่ดีให้แกบุ่คลากร 0 20 9 0 0 3.69 มาก

ในองค์กรได้ 0.00 68.97 31.03 0.00 0.00

5. ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงานมีการแลกเปล่ียน 0 0 15 14 0 2.52 ปานกลาง

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปฏิบัติงาน 0.00 0.00 51.72 48.28 0.00

3.28 ปานกลาง

เท่ากบั 3.28  คิดเป็นร้อยละ  65.66

ประเดน็ค าถาม

ค่าเฉลีย่รวม

     จากตารางที ่3 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหา อปุสรรค ด้านภาวะผู้น่าและวัฒนธรรมองค์กรโดยมีค่าเฉล่ียรวม

ร้อยละ 81.79

ประเดน็ค าถาม

ค่าเฉลีย่รวม
ร้อยละ 65.66

     จากตารางที ่2 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหา อปุสรรค ด้านการส่ือสารของบุคลากรในองค์กรโดยมีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.09 คิดเป็นร้อยละ  81.79



ตารางที ่4 ดา้นลักษณะงาน จ่านวน 4 (ขอ้)
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ผลลัพธ์

5 4 3 2 1 ระดับ

1.ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม 20 9 0 0 0 4.69 มากที่สุด

กบัต่าแหน่งหน้าที่ 68.97 31.03 0.00 0.00 0.00

2.ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ตรงความรู้ 20 9 0 0 0 4.69 มากที่สุด

ความสามารถ 68.97 31.03 0.00 0.00 0.00

3.มีอสิระในการตัดสินใจเพื่อความส่าเร็จในงานที่ 20 9 0 0 0 4.69 มากที่สุด

รับผิดชอบ 68.97 31.03 0.00 0.00 0.00

4.ท่านมีโอกาสได้รับการอบรม / 0 20 9 0 0 3.69 มาก

การพัฒนาศักยภาพอยา่งเหมาะสม 0.00 68.97 31.03 0.00 0.00

4.44 มาก

ตารางที ่5 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร จ่านวน 3 (ขอ้)
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ผลลัพธ์

5 4 3 2 1 ระดับ

1.รายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับมีความ 0 20 9 0 0 3.69 มาก

เหมาะสมต่อปริมาณงาน 0.00 68.97 31.03 0.00 0.00

2.หน่วยงานมีการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือนอยา่ง 24 5 0 0 0 4.83 มากที่สุด

เหมาะสมและยติุธรรม 82.76 17.24 0.00 0.00 0.00

3.หน่วยงานมีการยกยอ่งให้รางวัลแกบุ่คคล / 0 20 9 0 0 3.69 มาก

ทีมงาน ที่มีผลงานดี 0.00 68.97 31.03 0.00 0.00

4.07 มาก

ตอนที ่3 ค าถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
ข้อคิดเห็น จ านวน ร้อยละ

แสดงความคิดเห็น 8 27.59
ไม่แสดงความคิดเห็น 21 72.41

รวม 29 100.00

     จากตารางที ่5  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหา อปุสรรค ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยมีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.38

ค่าเฉลีย่รวม
ร้อยละ 81.38

     จากตารางที ่4 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหา อปุสรรค ด้านลักษณะงาน โดยมีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 4.44
คิดเป็นร้อยละ  88.79

ประเดน็ค าถาม

ค่าเฉลีย่รวม
ร้อยละ 88.79

ประเดน็ค าถาม



     สรุปภาพรวม

 ปัญหาและความต้องการของบุคลากรมากที่สุด คือ เร่ือง วัสดุอปุกรณ์ ส่าหรับใช้งานที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอต่อการท่างาน
 เพราะปัจจบุัน เคร่ืองพิมพ์เอกสารสี  ยงัมีไม่เพียงพอ   และเคร่ืองถา่ยเอกสาร  ไม่ทันสมัย เป็นเหตุให้การถา่ยเอกสารล่าช้า 
ไม่ชัดเจน

ปัญหา และความต้องการของบุคลากรมากที่สุด คือ ควรมีช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสมและควรเปิดโอกาสให้พนักงานแสดง
ความคิดอยา่งอสิระในการท่างาน

ปัญหา และความต้องการของบุคลากรมากที่สุด คือ  ควรมีการแลกเปล่ียน และรับฟังความคิดเห็นระหว่าง ผู้บังคับบัญชากบั
ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อนร่วมงาน ให้มากกว่านี้

ปัญหา และความต้องการของบุคลากรมากที่สุด คือ  ควรมีการจดัอบรมเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน หรืออบรมความรู้ที่สามารถน่าไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน และชีวิตประจ่าวัน เช่น อบรมเกี่ยวกบัเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ  , อบรมระเบียบ กฎหมายของท้องถิ่น  
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
5. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร

2. ดา้นการสือ่สารของบุคลากรในองค์กร

3. ดา้นภาวะผู้น าและวฒันธรรมองค์กร

4. ดา้นลักษณะงาน

ปัญหา และความต้องการของบุคลากรมากที่สุด คือ  ควรมีการเพิ่มสวัสดิการต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น การตรวจสุขภาพประจ่าปี

ผลลัพท์ มาก

ดา้น ค่าเฉลีย่

1. ดา้นสภาพแวดล้อมในการท างาน
    จากการส ารวจข้อมูล และประเมินผลฯ  สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการท่างาน ( 10 ขอ้)
2. ด้านการส่ือสารของบุคลากรในองค์กร (5 ขอ้)
3. ด้านภาวะผู้น่าและวัฒนธรรมองค์กร (5 ขอ้)
4. ด้านลักษณะงาน (4 ขอ้)
5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (3 ขอ้)

ค่าเฉลีย่ภาพรวม
ร้อยละ

4.07
3.85

77.00

4.44

3.37
4.09
3.28





รองลงมามีอตัราเงินเดือนต่่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.59 และอตัราเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.14


