แผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
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และตั้งใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมป่าไม้จนเกิดผลสูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ประธานคณะทํางานจัดทําแผนสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรกรมป่าไม้
มิถุนายน 2561
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ภาคผนวก
 ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ของสํานักงาน ก.พ.ร.
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
 คําสั่งคณะทํางานจัดทําแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
สํานั กงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมให้ มีการพัฒ นาระบบราชการ โดยนําเกณฑ์ คุณ ภาพการ
บริ ห ารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาเป็ น เครื่องมื อในการ
ดําเนินการและเพื่อให้การพัฒ นาคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้น
บุคลากร เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทํางานที่ก่อให้เกิดผลการดําเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒนาบุคลากร
เพื่อนําศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความสุขในการทํางาน ความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับ
การทํางาน มีจิตสาธารณะและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เพื่อให้
ส่วนราชการมีระบบ กลไก และวิธีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ผ่านมามีการดําเนินการเพื่อเสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรในหลายด้าน ตั้งแต่การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การจัดสวัสดิการ และการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ และเพื่อเป็นการต่อเนื่องในการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลกรมป่ าไม้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564 และนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ เสริมขีดสมรรถนะของบุคลากร และมุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ดังนั้น กรมป่าไม้จึงจัดทําแผนสร้างความผูกพันของ
บุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางยกระดับความผูกพันของ
บุคลากรกรมป่าไม้ต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
HR 2 : ส่วนราชการมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพในการทํางานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว
ความหมาย
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ครอบคลุ ม ถึ ง ด้ า นการปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความ
ปลอดภัย การป้องกันภัยอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจ และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ดีข้ึน เช่น ด้านสุขภาพอนามัย มีการจัดบริการ
ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี จัดกีฬา กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ด้านความปลอดภัย มีบันไดหนีไฟ
ในอาคารสูง มีการแลกบัตรผ่านเข้าออกสําหรับบุคคลภายนอก ด้านการป้องกัน มีระบบป้องกันอัคคีภัย
มีแผนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน
มีการจัดสถานที่ทํางานให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพี ยงพอ ปรับภูมิ ทัศน์สวนหย่อม ด้าน
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยและใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นต้น
ส่วนราชการควรให้ ความสําคัญ ในเรื่องสภาพแวดล้ อมในการทํางาน บรรยากาศที่
สนับสนุนการทํางานของบุคลากร และวิธีการประเมินเพื่อปรับปรุงปัจจัยความพึงพอใจของบุคลากร
เพื่อสนับสนุนความผาสุก ความพึงพอใจและการจูงใจของบุคลากรทุกคน โดยคํานึงถึงความต้องที่
หลากหลายของบุคลากร รวมถึงความสามารถขององค์การในการรับมือภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เพื่อ
ปกป้องบุคลากรและสถานที่ทํางานให้ปลอดภัย
HR 3 : ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและตัววัดที่ใช้ในการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร
ความหมาย
“ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร” หมายถึ ง ระดั บ ความมุ่ ง มั่ น ของบุ ค ลากรทั้ ง ในด้ า น
ความรู้สึกและสติปัญญาเพื่อให้งาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของส่วนราชการบรรลุ ส่วนราชการที่มีระดับ
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรสู งแสดงให้ เห็ น เด่ น ชัด ด้ วยสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ งานที่ ดี ซึ่ งทํ าให้
บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
และความสําเร็จของราชการ
บุคลากรในส่วนราชการรู้สึกผูกพัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการสนับสนุน
จากเพื่อนร่วมงานและที่ทํางาน ประโยชน์ของความผูกพันของบุคลากร คือ ทําให้เกิดความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ร่วมกันปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ดีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
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มีความคล่องตัว การให้อํานาจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความผูกพัน รวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน ระบบ
การยกย่องชมเชยและระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสและการดูแลเท่าเทียมกันและการมี
มิตรไมตรีกับครอบครัวของบุคลากร
ปัจจัยของความผูกพันของบุคลากร แม้ว่าความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนและการเพิ่ม
ค่าตอบแทนจะมีความสําคัญ แต่สองปัจจัยดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะทําให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความผูกพัน
กับส่วนราชการและสร้างผลงานที่โดดเด่น ตัวอย่างของปัจจัยอื่นที่ควรนํามาพิจารณา เช่น
- การแก้ไขปัญหาและข้อร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิผล
- โอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ
- บรรยากาศในการทํางานและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
- สถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและมีการป้องกันภัย
- ภาระงานที่เหมาะสมและมีความท้าทาย
- การสื่อสาร ความร่วมมือ และการทํางานที่เป็นทีมและมีประสิทธิผล
- ระดับของการได้รับมอบอํานาจในการตัดสินใจ
- ความมั่นคงของงาน
- การตระหนักถึงความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มบุคลากรทีห่ ลากหลาย
- การสนับสนุนของส่วนราชการในการให้บริการแก่ผ้รู บั บริการและผู้มีส่วนได้เสีย
2. เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร โดยกําหนดเป้าหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีนโยบายและ
ระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจ มี
ความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ดี ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบ
การพัฒนาบุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไข
ปั ญ หา สร้ า งความรอบรู้ และความมี จ ริ ย ธรรม มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม ที่ น าไปสู่ น วั ต กรรม มี ค วามเป็ น
ผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3. ทฤษฎีการจูงใจและธํารงรักษา ของ Herzberg
Herzberg ศึกษาถึงเรื่องราวการจูงใจ โดยเสนอว่า ปัจจัย 2 อย่างที่มีผลต่อการจูงใจ
พนักงานให้ทํางาน คือ
1. Hygiene Factors หรื อ เรี ย กว่ า ปั จ จั ย อนามั ย ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ต้ อ งมี ในการทํ า งาน
ถ้าขาดส่วนนี้ไป จะมีปัญ หากับ พนักงาน แต่ปัจจัยอนามัยนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จูงใจให้พนักงานอยาก
ทํางานโดยตรง ประกอบด้วย
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1.1 เงินเดือนและสวัสดิการ (Salary and Benefits)
1.2 การบังคับบัญชา (Supervision)
1.3 สภาพการทํางาน (Work Condition)
1.4 สถานภาพในการทํางาน (Status)
1.5 ความมั่นคงในการทํางาน (Security)
1.6 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Relations)
1.7 นโยบายต่าง ๆ ในการทํางาน (Policy)
2. Motivator Factors เป็นปัจจัยที่สามารถจูงใจพนักงานให้อยากทํางานได้ ซึ่งปัจจัย เหล่านี้
ประกอบไปด้วย
2.1 ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement)
2.2 การได้รับการยอมรับ (Recognition)
2.3 ความรับผิดชอบ (Responsibility)
2.4 ลักษณะงานที่ทํา (Work Itself)
2.5 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Advancement)
4. ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
แนวทางการดําเนินการสร้างบรรยากาศการทํางานความผาสุก และความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ปั จ จั ย ที่ ส ร้ า งบรรยากาศในการทํ า งาน เป็ น ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจใน
การทํ า งาน ได้ แ ก่ นโยบายการบริ ห ารงาน การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทํางานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การ
ป้องกันภัย อุปกรณ์ การปฏิบัติงานการพัฒ นา/ ฝึกอบรมบุคลากร การบริการและสวัสดิการ ความ
มั่นคงในงานและโอกาสที่เท่าเทียมกัน
2. ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงที่จูงใจให้คนชอบและ
รักงาน ส่งผลให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ความสําเร็จของงาน
ความก้าวหน้าในงานและการยกย่องชมเชย ลักษณะของงานและปริมาณงานที่รับผิดชอบการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

5
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 12 ด้าน
ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางาน
จํานวน 7 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายและการบริหารงานขององค์กร
2. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
3. การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
5. เงินเดือนและสวัสดิการ
6. ความมัน่ คงในการทํางาน
7. ชีวิตส่วนตัว

ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ
จํานวน 5 ด้าน ดังนี้
1. ความสําเร็จในการทํางาน
2. การได้รับการยอมรับ
3. ลักษณะงานทีท่ ํา
4. ความรับผิดชอบในงาน
5. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
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บทที่ 3
กระบวนการจัดทําแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
แผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ เป็นการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริห ารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร เป็ นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ
มี วิธี ก ารวางแผนด้ านทรัพ ยากรบุ ค คล การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการทํ างานที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลการ
ดําเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒ นาบุคลากร เพื่อนําศักยภาพของบุคลากร
มาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภ าพประสิท ธิผล บุคลากรมีความผาสุกและมีคุณ ภาพชีวิตการทํางานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้
บุคลากรมีความพึงพอใจ และเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร มีความพยายามทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย กรมป่าไม้จึง
จัดทําแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2561-2564 โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน
กรมป่าไม้ได้แต่งตั้งคณะทํ างานจัดทําแผนสร้างความผูกพั นของบุคลากรกรมป่ าไม้
ตามคําสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1188/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้
(ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลสํ า นั ก บริ ห ารกลาง) เป็ น ประธานคณะทํ า งาน โดยมี ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ทุ ก สํ า นั ก
(ส่วนกลาง) ร่วมเป็นคณะทํางาน มีผู้อํานวยการสํานักบริหารกลางเป็นเลขานุการ กําหนดอํานาจหน้าที่
พร้อมแจ้งเวียนให้คณะทํางานฯ และทุกหน่วยงานทราบ
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานภาพความผูกพันของบุคลากร
ประเมิ น สถานภาพการดํ า เนิ น งานเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น ที่ ผ่ า นมา เช่ น ผลการ
ดําเนินงาน ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ขั้นตอนที่ 3 ประมวลและวิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
วิ เคราะห์ แ ละกํ า หนดปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรกรมป่ า ไม้ พร้ อ ม
จัดลําดับความสําคัญ และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันฯ เพื่อจัดทําแผนสร้างความผูกพันของ
บุคลากรกรมป่าไม้ โดยกําหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/
กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอนที่ 4 จัดทําร่างแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
4.1 ดําเนินการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนสร้างความผูกพัน
ของบุ ค ลากรกรมป่ าไม้ ประจํ าปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิ บั ติ ก ารสร้ างความผู ก พั น ของ
บุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเข้าที่
ประชุมคณะทํางานฯ
4.2 ประชุมคณะทํางานฯ ระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดและจัดทําแผนแผนสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2561-2564
ขั้นตอนที่ 5 นํ าเสนอแผนสร้ างความผู ก พั น ของบุ ค ลากรกรมป่ า ไม้ ให้ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาลงนาม
ให้ความเห็นชอบ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินการตามแผนต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการตามแผนฯ และติดตามผลให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 7 สรุป ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ และรายงานกรมต่อไป และนําผลมาเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/จัดทําแผนในปีต่อไป
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บทที่ 4
ผลการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดทําแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.ร. มีการสํารวจความผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐกรมป่ าไม้ สํ านั ก บริ ห ารกลางในฐานะเลขานุ ก ารคณะทํ างานฯ จึ งได้ นํ า ผลการสํ ารวจของ
สํานักงาน ก.พ.ร. และผลสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อ
จัดทําแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ดังนี้
1. ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ กรมป่าไม้ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการสํารวจความผูกพันของ
บุคลากรประจําปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8-26 พฤษภาคม 2560 เพื่อประเมินความผูกพันและ
ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส่วนราชการระดับกรม โดยผ่านระบบออนไลน์
ซึ่ งหน่ วยงานสามารถนํ าผลจาการสํ ารวจไปใช้เป็ น แนวทางการยกระดั บ ความผู ก พั น ของบุ คลากร
รวมทั้งนําไปสู่การวางระบบเพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากรต่อระบบราชการในภาพรวมต่อไป
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการสํารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐของกรมป่าไม้ โดย
มี ข้ อ คํ า ถาม จํ า นวน 31 ข้ อ และกํ า หนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งขั้ น ต่ํ า เป็ น ข้ า ราชการ จํ า นวน 377 คน
(ประเภทบริหารและอํานวยการ 14 คน ประเภทวิชาการ 270 คน ประเภททั่วไป 299 คน) และ
พนักงานราชการ จํานวน 377 คน รวมทั้งสิ้น 960 คน โดยมีบุคลากรของกรมป่ าไม้ท่ีตอบแบบ
ออนไลน์ จํานวนทั้งสิ้น 1,110 คน คิดเป็นร้อยละ 115.62
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐในส่วนราชการของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ใช้วิธีการทางสถิติ และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสํารวจของกรมป่าไม้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสํารวจ ได้แก่ ประเภทตําแหน่ง สายงาน อายุ อายุงาน วุฒิ
การศึกษาสูงสุด พื้นที่ปฏิบัติงาน ผลการประเมินระดับ “ดีเด่น” ในช่วง 2 ปี โอกาสที่ได้รับการพัฒนา
และการส่งเสริมเพื่อความก้าวหน้า จํานวน 8 ข้อ
ลําดับ
1.ประเภท

2.สายงาน

ข้อมูลบุคคล
-ข้าราชการ ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ
ประเภทบริหารและอํานวยการ
-พนักงานราชการ
-สายงานหลัก
-สายงานสนับสนุน

ร้อยละ
24.50
25.41
1.53
48.56
64.86
35.14
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ลําดับ
3.อายุ

ข้อมูลบุคคล

-ไม่เกิน 30 ปี
-31 - 40 ปี
-41 - 50 ปี
-51 ปีขึ้นไป
4.อายุราชการ
-น้อยกว่า 5 ปี
-5 – 9 ปี
-10 – 14 ปี
-15 -19 ปี
-20 ปีขึ้นไป
5.วุฒิการศึกษาสูงสุด -ต่ํากว่าปริญญาตรี
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโทขึ้นไป
6.พื้นที่ปฏิบัติงาน
-ส่วนกลาง
-ส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางที่ต้งั อยู่ในภูมิภาค
7.ผลการประเมิน
- จํานวน 4 ครั้ง
ระดับ “ดีเด่น”
- จํานวน 3 ครั้ง
ในช่วง 2 ปี
- จํานวน 2 ครั้ง
- จํานวน 1 ครั้ง
- จํานวน 0 ครั้ง
8.โอกาสที่ได้รับใน
-เลื่อนระดับ
การพัฒนาและการ
-โอกาสงานที่สนใจ/หลากหลาย
ส่งเสริมเพื่อความ
-ลาศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม
ก้าวหน้า
-อบรมโดยหน่วยงานภายนอก
-อบรมโดยต้นสังกัด
-ได้รับงานที่สําคัญ
-เสนอชื่อรับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ
-เป็นผู้แทนหน่วยงาน

ร้อยละ
14.32
30.90
27.39
27.39
20.81
9.91
29.73
4.77
34.77
21.80
61.89
16.31
41.26
52.74
36.25
11.38
21.72
15.76
14.89
10.09
21.08
17.66
18.38
53.51
42.43
1.62
8.74
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากร
2.1 ผลสํารวจองค์ประกอบต่อความผูกพัน
องค์ประกอบ
Trust
Alertness
Participation

Trust
Alertness
Participation

ไม่จริงเลย

จริงบ้างแต่น้อย

จริงและไม่จริง
พอๆ กัน

ค่อนข้างจริง

จริงอย่างที่สุด

3.35
0.48
1.97

8.09
1.50
5.09

27.40
11.10
16.88

38.03
43.47
40.23

23.12
43.47
35.84

= ความเชื่อมั่นในทิศทางการดําเนินงานของหน่วยงานที่สังกัด
= ความกระตือรือร้นในการทํางาน
= การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานด้วยความเต็มใจอย่าง
สม่ําเสมอ ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและกิจกรรมอื่นๆ
2.2 ผลสํารวจความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง (Change Readiness)

องค์ประกอบ

ไม่จริง
เลย

จริงบ้างแต่
น้อย

จริงและไม่
จริงพอๆ กัน

ค่อนข้าง
จริง

จริงอย่าง
ที่สุด

ความพยายามปรับปรุงการทํางานของตน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยงานใน
ทุกด้านเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน
แม้ว่าจะมีภาระงานที่มากกว่าเดิม

0.09

1.53

6.94

47.03

44.41

0.18

1.26

9.01

44.59

44.99

2.3 ความเห็นรายข้อแสดงในรูปร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจ 31 ข้อคําถาม
โดยจัดลําดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก ดังนี้
ลําดับ

ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7

หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการทํางานให้สําเร็จ
ท่านได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการของหน่วยงาน
ท่านได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
ท่านได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมกับการปฏิบัติงาน
ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงานได้สื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องต่างๆ อย่างทั่วถึง
ท่านไม่มีหนี้สิน หรือสามารถจัดการภาระหนี้สินของตนเองได้

60.38
60.56
63.51
64.46
65.52
66.33
66.42
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ลําดับ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อคําถาม

ท่านไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ
หน่วยงานเห็นความสําคัญในตัวท่าน
หน่วยงานมีระบบการทํางานที่ดี
ท่านได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่เสมอ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม
ท่านมีโอกาสได้ทํากิจกรรมที่ทําให้มีความสุขอยู่เสมอ
เพื่อนร่วมงานมีจริยธรรม
หัวหน้างานมีส่วนรับผิดชอบในความผิดพลาดของท่าน
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
หัวหน้างานแนะนําและสอนงาน
หัวหน้างานมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การมีคุณธรรม
หัวหน้างานสั่งการโดยให้แนวทางที่ชัดเจน
งานที่ท่านทําอยู่ตรงกับความถนัดของท่าน
งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความท้าทาย
หน่วยงานมีนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน
หน่วยงานที่สังกัดมีผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การมีวิสัยทัศน์
เพื่อนร่วมงาน มีส่วนช่วยทําให้งานประสบความสําเร็จ
หัวหน้างานเป็นคนมีความสามารถ
งานที่ท่านทําอยู่ช่วยให้เกิดความเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ท่านมีความสามารถทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายได้เสมอ
ครอบครัวของท่านเข้าใจและสนับสนุนการทํางาน
งานที่ท่านทําอยู่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

66.62
66.78
67.97
69.71
69.71
70.68
70.83
70.86
71.60
72.36
72.52
73.38
73.42
73.63
75.27
75.32
75.86
75.95
77.48
78.99
80.00
83.02
85.16
85.32

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยข้างต้นเป็นระดับความคิดเห็นที่บุคลากรมีต่อองค์การ ข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง
สะท้อนว่าส่วนราชการมีการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ได้ดี ซึ่งอาจส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร ทั้งนี้ ให้พิจารณาร่วมกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันในส่วนที่ 3
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรในภาพรวม
3.1 ระดับความผูกพัน (Engagement) ของบุคลากรกรมป่าไม้
Engagement : ความผูกพัน

75.51 %

T

A

P

HIGH

Trust
Alertness
Participation

69.84 %
81.13 %
75.556 %

MED
LOW

HIGH = 80.00 - 100.00 % Trust : ความเชื่อมัน่ ในทิศทางและนโยบายขององค์การ
MED = 60.00 - 79.99 % Alertness : ความกระตือรื อร้ น
LOW = 0 – 59.99 %
Participation : การมีสว่ นร่วมในภารกิจและกิจกรรมขององค์การ

3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร (เรียงจากมากไปหาน้อย) เป็น
การวิเคราะห์มาจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความผูกพันกับความเห็นข้อคําถามแต่ละด้าน เพื่อให้
ส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ด้านความผูกพันขององค์การ และลําดับความสําคัญของปัจจัย ซึ่ง
สามารถใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการยกระดับความผูกพันของบุคลากรที่เหมาะสม โดยมี
ลําดับความสําคัญ ดังนี้
1) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง
2) ปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม
3) ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ทํา
4) ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน
5) ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร
6) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง
7) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร
3.3. การวิเคราะห์จุดแข็งและประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญ
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง พิจารณาจากข้อคําถามที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูง
และ มีระดับความสัมพันธ์ (Correlation) กับความผูกพันของบุคลากรในระดับสูง (สิ่งที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ ซึ่งส่วนราชการดําเนินการได้มีอยู่แล้ว หากพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จะเป็นแรง
เสริมให้บุคลากรมีความผูกพันมากยิ่งขึ้น ดังนี้
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ลําดับ
1
2
3
4
5

ข้อคําถาม
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การมีวิสัยทัศน์
หน่วยงานที่สังกัดมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
งานที่ท่านทําอยู่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
หน่วยงานมีนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน
ท่านมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้ดี

คะแนนเฉลี่ย Correlation
75.95
0.58
75.86
0.56
80.00
0.54
75.32
0.52
83.02
0.52

2) การวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญ
ประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญ พิจารณาจากข้อคําถามที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ํา
แต่มีระดับความสัมพันธ์ (Correlation) กับความผูกพันของบุคลากรในระดับสูง ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่วน
ราชการต้องให้ความสําคัญในการพัฒนา หากต้องการยกระดับความผูกพันของบุคลากรให้สูงขึ้น (สิ่งที่
ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ แต่ส่วนราชการยังดําเนินการได้ไม่ดี จึงเป็นสิ่งที่ต้อง
ดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน) ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

ข้อคําถาม
คะแนนเฉลี่ย Correlation
หน่วยงานได้สื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างทั่วถึง
66.33
0.63
ท่านได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
66.51
0.58
หน่วยงานเห็นความสําคัญในตัวท่าน
66.78
0.57
หน่วยงานมีระบบการทํางานที่ดี
67.97
0.57
หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เหมาะสมและเพี ยงพอกับ 60.38
0.54
การทํางาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลการสํารวจความผูกพันและการวิเคราะห์จําแนกตามกลุ่มบุคลากร
4.1 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามกลุ่มบุคลากร

ลําดับ
1.ประเภท

2.สายงาน

ข้อมูลบุคคล
- ข้าราชการ ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ
ประเภทบริหารและอํานวยการ
- พนักงานราชการ
-สายงานหลัก
-สายงานสนับสนุน

ร้อยละ
76.72
71.01
83.82
76.99
64.86
76.54
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ลําดับ

ข้อมูลบุคคล

3.อายุ

- ไม่เกิน 30 ปี
- 31 - 40 ปี
- 41 - 50 ปี
- 51 ปีขึ้นไป
4.อายุราชการ
- น้อยกว่า 5 ปี
- 5 – 9 ปี
- 10 – 14 ปี
- 15 -19 ปี
- 20 ปีขึ้นไป
5.วุฒิการศึกษาสูงสุด - ต่ํากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโทขึ้นไป
6.พื้นที่ปฏิบัติงาน
- ส่วนกลาง
- ส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางที่ต้งั อยู่ในภูมิภาค
7.ผลการประเมิน
ระดับ “ดีเด่น”
ในช่วง 2 ปี

8.โอกาสที่ได้รับใน
การพัฒนาและการ
ส่งเสริมเพื่อความ
ก้าวหน้า

- จํานวน 4 ครั้ง
- จํานวน 3 ครั้ง
- จํานวน 2 ครั้ง
- จํานวน 1 ครั้ง
- จํานวน 0 ครั้ง
- เลื่อนระดับ
- โอกาสงานที่สนใจ/หลากหลาย
- ลาศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม
- อบรมโดยหน่วยงานภายนอก
- อบรมโดยต้นสังกัด
- ได้รับงานที่สําคัญ
- เสนอชื่อรับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ
- เป็นผู้แทนหน่วยงาน

ร้อยละ
71.59
73.25
77.06
78.56
71.86
72.27
77.83
72.17
77.09
78.27
75.39
72.28
70.74
78.86
77.86
72.69
72.18
71.94
71.18
76.41
78.95
76.87
76.43
76.28
79.18
84.72
78.35
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2. ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้
กรมป่าไม้โดยสํานักบริหารกลาง ได้ดําเนินการสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
ประจําปี พ.ศ. 2560 ผ่ านระบบออนไลน์ ระหว่ างวัน ที่ 8–29 กั น ยายน 2560 กลุ่ ม เป้ าหมายที่
ดําเนินการสํารวจ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
โดยมี ผู้ ต อบแบบสํ า รวจออนไลน์ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,033 คน จํ า แนกเป็ น ข้ า ราชการ 336 คน
ลูกจ้างประจํา 210 คน และพนักงานราชการ 487 คน และได้ดําเนินการประมวลผลการสํารวจ โดย
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (statistical software)
เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ในการแบ่งช่วงชั้นความพึงพอใจ คือ
ความพึงพอใจเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ความพึงพอใจเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง
ความพึงพอใจเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย
ความพึงพอใจเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
การแปลความหมายของช่วงคะแนนกับระดับการพัฒนา
ช่วงคะแนน ๑.๐๐ – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย ต้องการให้ปรับปรุง
ช่วงคะแนน 2.61 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจปานกลางถึงมาก แต่ยังสามารถ
ปรับปรุง/พัฒนา เพื่อให้บคุ ลากรมีความพึงพอใจเพิม่ ขึ้น
ช่วงคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง พึงพอใจอย่างยิง่ เนื่องจากมีการดําเนินการ
/พัฒนาในระดับทีน่ ่าพอใจ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบ
2.1 ประเมินความพึ งพอใจของบุ คลากรกรมป่าไม้ แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
ระดับความพึงพอใจของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 12 ด้าน
ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ด้านบรรยากาศในการทํางาน
1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร
1. กรมมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่มีความ
ชัดเจนและเหมาะสม
2. กรมมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบาย อย่างชัดเจน

3.72
3.72
3.92

ระดับความ
พึงพอใจ
74.40
มาก
74.40
มาก
78.40
มาก

3.76

75.20

มาก
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ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3. หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับบัญชาและมี
การมอบอํานาจที่เหมาะสม ชัดเจน
4. กรมมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
5. ท่านได้รับการสื่อสารที่ทันเวลาชัดเจน เมื่อเกิดการเปลีย่ นแปลงใน
หน่วยงาน
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
6. สภาพแวดล้อมในหน่วยงานเอื้ออํานวยต่อการทํางาน เช่น ไม่มีกลิ่น
เสียง รบกวน แสงเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
7. สถานที่ทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพื้นที่เพียงพอต่อ
การทํางาน
8. ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตการทํางาน
9. อุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการทํางาน
10. หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ที่ทํางาน เช่น มีมาตรการรักษาความปลอดภัย การแลกบัตรเข้า-ออก
สําหรับบุคคลภายนอก การจัดให้มีทางหนีไฟ เป็นต้น
3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
11. ผู้บังคับบัญชาได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจน
12. ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับบุคลากรและ
สามารถปรึกษาหารือได้
13. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความเป็นกลาง และรับฟังข้อคิดเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา
14. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีวิธีการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งใน
หน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
15. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการทํางานเป็นทีม
16. หน่วยงานท่าน สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาส
ทํางานร่วมกัน
17. ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านคอยดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน
19. ท่านสามารถทํางานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น

3.72

ระดับความ
พึงพอใจ
74.40
มาก

3.66

73.20

มาก

3.55

71.00

มาก

3.34
3.49

66.80 ปานกลาง
69.80
มาก

3.39

67.80

ปานกลาง

3.61
3.17

72.20
63.40

มาก
ปานกลาง

3.01

60.20

ปานกลาง

3.69
3.71
3.77

73.80
74.20
75.40

มาก
มาก
มาก

3.67

73.40

มาก

3.60

72.00

มาก

3.76
3.77

75.20
75.40

มาก
มาก

3.86
4.12

77.20
82.40

มาก
มาก
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ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
20. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม กับความสามารถ
และปริมาณงาน
21. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
22. ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนอย่าง
เป็นธรรม
23. ท่านได้รับการจัดสรรสวัสดิการนอกเหนือที่รัฐจัดสรรให้ เช่น
สถานที่ออกกําลังกาย เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรณีประสบอันตราย
ขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
24. หน่วยงานมีการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านอย่างสม่ําเสมอ เช่น การ
ตรวจสุขภาพประจําปี เป็นต้น
6. ด้านความมั่นคงในการทํางาน
25. ท่านรู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพ
26. ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความมั่นคง
27. ท่านรู้สึกว่าตําแหน่งที่ท่านปฏิบัติงานมีความมั่นคง
27. ท่านรู้สึกว่าตําแหน่งที่ท่านปฏิบัติงานมีความมั่นคง
28. ท่านรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายมีส่วนสนับสนุนในความก้าวหน้า
7. ด้านชีวิตส่วนตัว
29. ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทํางาน เวลาส่วนตัว และสังคมได้
อย่างเหมาะสม
30. ท่านสามารถทํางานโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิต
ครอบครัว
31. ท่านสามารถเดินทางมาทํางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ด้านแรงจูงใจในการทํางาน
8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน
32. ท่านเห็นผลสําเร็จของงานที่ท่านทําอย่างชัดเจน
33. ท่านมีส่วนร่วมในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน
34. ท่านได้รับมอบอํานาจในการตัดสินใจ เพื่อความสําเร็จของงาน

3.46
3.62

ระดับความ
พึงพอใจ
69.20
มาก
72.40
มาก

3.68
3.66

73.60
73.20

มาก
มาก

3.10

62.00

ปานกลาง

3.22

64.40

ปานกลาง

3.89
3.93
4.03
3.85
3.85
3.76
3.99
4.00

77.80
78.60
80.60
77.00
77.00
75.20
79.80
80.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.01

80.20

มาก

3.94
3.77
3.97
3.99
4.07

78.80
75.40
79.40
79.80
81.40

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.78

75.60

มาก
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ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

35. ท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบั การพัฒนาเพิ่มขึ้นจากการ
ทํางาน
36. ท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
37. ท่านได้รบั โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทํางาน
38. กรมมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่องบุคลากรอย่าง
เหมาะสม
39. กรมสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
10. ด้านลักษณะงานที่ทํา
40. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ
41. ท่านได้รับโอกาสในการทํางานที่เหมาะสมและท้าทาย
42. ท่านได้ใช้ความรู้ ทักษะ ที่หลากหลายในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลสําเร็จ
11. ความรับผิดชอบในงาน
43. หน่วยงานมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน
44. งานที่ท่านรับผิดชอบ เป็นงานที่มีความสําคัญ
45. ท่านได้รับโอกาสและมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบเขตของงานที่
ได้รับมอบหมาย
46. หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรอัตราทีเ่ หมาะสมกับปริมาณงาน
12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
47. ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การ
งาน
48. ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่
จําเป็นในการปฏิบัติงาน
49. ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการก้าวไปสู่ตําแหน่งที่สูง
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.04

ระดับความ
พึงพอใจ
80.80
มาก

3.95
3.83
3.49

79.00
76.60
69.80

มาก
มาก
มาก

3.52

70.40

มาก

3.86
3.83
3.83
3.92

77.20
76.60
76.60
78.40

มาก
มาก
มาก
มาก

3.73
3.73

74.60
74.60

มาก
มาก

4.01
3.78

80.20
75.60

มาก
มาก

3.40
3.60
3.55

68.00
72.00
71.00

มาก
มาก
มาก

3.69

73.80

มาก

3.55

71.00

มาก

3.74

74.80

มาก
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จากตาราง 2.1 เป็ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรกรมป่ า ไม้ พบว่ า ภาพรวม
บุคลากรกรมป่าไม้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.80 (3.74) สรุปได้ดังนี้
- ด้ า นบรรยากาศในการทํ า งาน ภาพรวมบุ ค ลากรกรมป่ า ไม้ มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.40 (ค่าเฉลี่ย 3.72) โดยปัจจัยที่มีความพึงพอใจสูงสุด 2 ด้าน คือ
ด้านชีวิตส่วนตัว ค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.80 (3.99) รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 78.60 (3.93) ส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยสุ ด คื อ ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
ในการทํางาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.80 (3.34)
- ด้ า นแรงจู ง ใจในการทํ า งาน ภาพรวมบุ ค ลากรกรมป่ า ไม้ มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.40(3.77) โดยปัจจัยที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านความสําเร็จใน
การทํ างาน ค่ าเฉลี่ ยร้อยละ 79.40 (3.97) รองลงมา คื อ ด้ านลั ก ษณะงานที่ ทํ า ค่ าเฉลี่ยร้อยละ
77.20 (3.86) ส่ วนปั จ จั ย ที่ มี ค วามพึ งพอใจน้ อ ยสุด คื อ ด้ านความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ ก ารทํ างาน
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.00(3.60)
2.2 ประเมินความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
ปัจจัยรายด้าน/ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

๑. ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร
๑. ท่านมีความเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่กรม
กําหนด จะนําพาไปสู่ความสําเร็จ
๒. ท่านมีความรู้สึกว่าความสําเร็จของหน่วยงาน คือความสําเร็จของ
ท่านด้วย
๓. ท่านพร้อมสนับสนุน หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน
๔. ท่านมีความรู้สึกว่าหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานที่ดีที่สุดแห่ง
หนึ่งในการทํางาน
๒. ด้านความเต็มใจที่จะทุม่ เทความพยายามอย่างมากเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร
๕. ท่านมีความมุ่งมั่นและทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้หน่วยงาน
บรรลุเป้าหมาย
๖. ท่านยอมสละเวลาเพื่อทํางานให้เต็มที่โดยไม่หวังค่าล่วงเวลา

3.96

ระดับความ
พึงพอใจ
79.20
มาก

3.82

76.40

มาก

4.01

80.20

มาก

4.05

81.00

มาก

3.96

79.20

มาก

4.19

83.80

มาก

4.25

85.00

มากที่สุด

4.14

82.80

มาก
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ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

๗. ท่านคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

4.16

ระดับความ
พึงพอใจ
83.20
มาก

๓. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์กร
๘. ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นบุคลากรของกรมป่าไม้
9. ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน
๑๐. ท่านมักบอกคนอื่นเสมอ ว่าหน่วยงานที่ท่านทํางานอยู่ เป็น
หน่วยงานที่น่าทํางานด้วย
๑๑. ท่านจะพูดปกป้องหน่วยงานของท่านเสมอ เมื่อมีข่าวทางด้านลบ
กับหน่วยงาน
๑๒. ท่านรู้สึกว่า อยากอยู่กับกรมป่าไม้ไปจนเกษียณหรือนานที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.22

84.40

มากที่สุด

4.32
4.27
4.10

86.40
85.40
82.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.17

83.40

มาก

4.24

84.80

มากที่สุด

4.12

82.40

มาก

2.3 สรุปผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2560 โดยรวม
ปัจจัยรายด้าน
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านบรรยากาศในการทํางาน
1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
3. ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
4.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
6. ด้านความมั่นคงในการทํางาน
7. ด้านชีวิตส่วนตัว
ด้านแรงจูงใจในการทํางาน
8. ด้านความสําเร็จในการทํางาน
9. ด้านการได้รับการยอมรับ

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3.74

ระดับความ
พึงพอใจ
74.80
มาก

3.72
3.34
3.69
3.93
3.46
3.89
3.99

74.40
66.80
73.80
78.60
69.20
77.80
79.80

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.97
3.70

79.40
74.00

มาก
มาก
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ปัจจัยรายด้าน
10. ด้านลักษณะงานที่ทํา
11. ความรับผิดชอบในงาน
12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ประเมินความผูกพันของบุคลากร
1.ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร
2.ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร
3.ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์กร
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3.86
3.73
3.60
4.12
3.96

77.20
74.60
72.00
82.40
79.20

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.19

83.80

มาก

4.22

84.40

มากที่สุด

3.93

78.60

มาก

2.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นรายข้อ 61 คําถาม ในรูปแบบร้อยละของผู้ตอบแบบ
สํารวจ โดยจัดลําดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก ดังนี้
ลําดับ
1

2

3
4

5
6

ข้อคําถาม
หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในที่ทํางาน
เช่น มีมาตรการรักษาความปลอดภัย การแลกบัตรเข้า-ออก สําหรับ
บุคคลภายนอก การจัดให้มีทางหนีไฟ เป็นต้น
ท่านได้รับการจัดสรรสวัสดิการนอกเหนือที่รัฐจัดสรรให้ เช่น สถานที่ออก
กําลังกาย เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่
เป็นต้น
อุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับการทํางานมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอต่อ
การทํางาน
หน่วยงานมีการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านอย่างสม่ําเสมอ เช่น การตรวจ
สุขภาพประจําปี เป็นต้น

สถานทีท่ ํางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และมีพื้นที่เพียงพอต่อการ
ทํางาน
หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรอัตราทีเ่ หมาะสมกับปริมาณงาน

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

60.20

3.01

62.00

3.10

63.40

3.17

64.40

3.22

67.80

3.39

68.00

3.40
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ลําดับ

ข้อคําถาม

7

สภาพแวดล้อมในหน่วยงานเอื้ออํานวยต่อการทํางาน เช่น ไม่มีกลิ่น
เสียง รบกวน แสงเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
8 กรมมีมาตรฐานในการให้รางวัลและยกย่องบุคลากรอย่างเหมาะสม
9 กรมสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10 ท่านได้รบั การสื่อสารที่ทนั เวลาชัดเจน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงาน
11 ท่านได้รบั การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน
12 ท่านได้รบั การพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การก้าวไปสู่ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ
13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีวิธีการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งใน
หน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
14 ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตการทํางาน
15 ท่านได้รบั ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม กับความสามารถและ
ปริมาณงาน
16 กรมมีกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
17 ท่านได้รบั การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนอย่างเป็น
ธรรม
18 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความเป็นกลาง และรับฟังข้อคิดเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา
19 ท่านได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่เป็นธรรม
20 ท่านได้รบั โอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงาน
21 ผู้บังคับบัญชาได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างชัดเจน

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

69.80

3.49

69.80
70.40

3.49
3.52

71.00

3.55

71.00

3.55

71.00

3.55

72.00

3.60

72.20

3.61

72.40

3.62

73.20

3.66

73.20

3.66

73.40

3.67

73.60
73.80

3.68
3.69

74.20

3.71
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ลําดับ

ข้อคําถาม

22 หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ สายการบังคับบัญชาและ
มีการมอบอํานาจทีเ่ หมาะสม ชัดเจน
23 หน่วยงานมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน
24 กรมมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบาย อย่างชัดเจน
25 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการทํางานเป็นทีม
26 ท่านรู้สึกว่างานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมีส่วนสนับสนุนในความก้าวหน้า
27 ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับบุคลากรและสามารถ
ปรึกษาหารือได้
28 หน่วยงานท่าน สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาสทํางาน
ร่วมกัน
29 ท่านได้รบั มอบอํานาจในการตัดสินใจ เพื่อความสําเร็จของงาน
30 ท่านได้รบั โอกาสและมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบเขตของงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
31 ท่านมีความเชือ่ มั่นว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่กรม
กําหนด จะนําพาไปสู่ความสําเร็จ
32 ท่านได้รบั โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทํางาน
33 ท่านได้รบั มอบหมายงานทีต่ รงกับความรู้ความสามารถ
34 ท่านได้รบั โอกาสในการทํางานที่เหมาะสมและท้าทาย
35 ท่านรู้สึกว่าตําแหน่งทีท่ ่านปฏิบัติงานมีความมั่นคง
36 ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านคอยดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน
37 กรมมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ทีม่ ีความ
ชัดเจนและเหมาะสม
38 ท่านได้ใช้ความรู้ ทักษะ ที่หลากหลายในการปฏิบตั ิงานให้ประสบ
ผลสําเร็จ
39 ท่านรู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพ
40 ท่านสามารถเดินทางมาทํางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
41 ท่านได้รบั การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

74.40

3.72

74.60
75.20

3.73
3.76

75.20 3.76
75.20 3.76
75.40 3.77
75.40

3.77

75.60
75.60

3.78
3.78

76.40

3.82

76.60
76.60
76.60
77.00
77.20
78.40

3.83
3.83
3.83
3.85
3.86
3.92

78.40

3.92

78.60
78.80
79.00

3.93
3.94
3.95
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ลําดับ

ข้อคําถาม

42 ท่านมีความรู้สึกว่าหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งใน
การทํางาน
43 ท่านเห็นผลสําเร็จของงานที่ท่านทําอย่างชัดเจน
44 ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทํางาน เวลาส่วนตัว และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
45 ท่านสามารถทํางานโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตครอบครัว
46 งานทีท่ ่านรับผิดชอบ เป็นงานทีม่ ีความสําคัญ
47 ท่านมีความรู้สึกว่าความสําเร็จของหน่วยงาน คือความสําเร็จของท่าน
ด้วย
48 ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานของท่านมีความมัน่ คง
49 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากการทํางาน
50 ท่านพร้อมสนับสนุน หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในหน่วยงาน
51 ท่านมีส่วนร่วมในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของหน่วยงาน
52 ท่านมักบอกคนอื่นเสมอว่าหน่วยงานที่ท่านทํางานอยู่เป็นหน่วยงานที่น่า
ทํางานด้วย
53 ท่านสามารถทํางานกับเพือ่ นร่วมงานได้อย่างราบรืน่
54 ท่านมีความความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
55 ท่านยอมสละเวลาเพื่อทํางานให้เต็มทีโ่ ดยไม่หวังค่าล่วงเวลา
56 ท่านคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
57 ท่านจะพูดปกป้องหน่วยงานของท่านเสมอ เมื่อมีข่าวทางด้านลบกับ
หน่วยงาน
58 ท่านรู้สึกว่า อยากอยู่กบั กรมป่าไม้ไปจนเกษียณหรือนานที่สุดเท่าทีจ่ ะ
เป็นไปได้
59 ท่านมีความมุ่งมั่นและทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้หน่วยงานบรรลุ
เป้าหมาย
60 ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน
61 ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นบุคลากรของกรมป่าไม้

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

79.20

3.96

79.80
80.00

3.99
4.00

80.20
80.20
80.20

4.01
4.01
4.01

80.60
80.80
81.00
81.40
82.00

4.03
4.04
4.05
4.07
4.10

82.40
82.80
82.80
83.20
83.40

4.12
4.14
4.14
4.16
4.17

84.80

4.24

85.00

4.25

85.40
86.40

4.27
4.32
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จากผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. และกรม
ป่าไม้ ประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญ เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ แต่ส่วน
ราชการยั ง ดํ าเนิ น การได้ ไม่ ดี สามารถปรับปรุง/พั ฒนา เพื่ อให้ บุ คลากรมี ความพึ งพอใจเพิ่ มขึ้ น ต้ อ ง
ดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 5 อันดับ ดังนี้
ลําดับ
1

2

3

4

5

สํานักงาน ก.พ.ร.
หน่วยงานได้สื่อสารสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
อย่างทั่วถึง

กรมป่าไม้

หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกัน
และรั ก ษาความปลอดภั ย ในที่ ทํ า งาน
เช่น มี ม าตรการรัก ษาความปลอดภั ย
ก า ร แ ล ก บั ต ร เข้ า -อ อ ก สํ า ห รั บ
บุคคลภายนอก การจัดให้มีทางหนีไฟ
เป็นต้น
ท่านได้รับการยกย่อง
ท่ าน ได้ รั บ ก ารจั ด ส ร รส วั ส ดิ ก าร
ชมเชยเมื่อมีผลการ
นอกเหนื อที่รัฐจัดสรรให้ เช่ น สถานที่
ปฏิบัติงานที่ดี
ออกกําลังกาย เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
กรณีประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่
เป็นต้น
หน่วยงานเห็นความสําคัญ อุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับการทํางานมี
ในตัวท่าน
คุ ณ ภาพ เหมาะสม และเพี ย งพอต่ อ
การทํางาน
หน่วยงานมีระบบการ
หน่ วยงานมี ก ารดู แ ลเรื่องสุ ขภาพของ
ทํางานที่ดี
ท่ า นอย่ า งสม่ํ า เสมอ เช่ น การตรวจ
สุขภาพประจําปี เป็นต้น
หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์
สถานที่ทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อย
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
สะดวก และมี พื้ น ที่เพี ย งพอต่ อการ
เพียงพอกับการทํางาน
ทํางาน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้านบรรยากาศในการทํางาน

ด้านแรงจูงใจในการทํางาน/
ด้านบรรยากาศในการทํางาน

ด้านบรรยากาศในการทํางาน

ด้านแรงจูงใจในการทํางาน/
ด้านบรรยากาศในการทํางาน
ด้านบรรยากาศในการทํางาน

ดังนั้น กรมป่าไม้จึงนําปัจจัยที่มีผลกระทบดังกล่าว มากําหนดจัดทําแผนสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ต่อไป
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บทที่ 5
แผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
แผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ พ.ศ. 2561-2565 เป็นการดําเนินการ
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร ซึ่งกําหนดไว้ในมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน
ดังนั้น การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนสร้างความความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ จึงพิจารณา
จากปัจจัยที่มีความสําคัญ ทั้ง 2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางาน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการ
ทํางานและเป็นปัจจัยที่สามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจ ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร
ขององค์ ก ร ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน ด้ า นการบั ง คั บ บั ญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล ด้ า น
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านมั่นคงในการทํางาน และด้านชีวิต
ส่วนตัว
2. ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงที่จูงใจให้คนชอบและ
รักงาน ส่งผลให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้านความสําเร็จใน
การทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านลักษณะงานที่ทํา ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ดั ง นั้ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ างความผู ก พั น ของบุ ค ลากรกรมป่ าไม้ ประกอบด้ วย 3
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ 1) บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน
อย่างครอบคลุมทั่วถึง
2) กรมป่าไม้มีโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมป่าไม้
3) บุคลากรกรมป่าไม้มีความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
4) บุคลากรกรมป่าไม้มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครื่องมือทีเ่ หมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงาน
5) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุข
6) การบริหารผลการปฏิบตั ิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้
เป้าประสงค์ 1) บุคลากรได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ
2) บุคลากรมีขวัญกําลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพ
3) บุคลากรทีม่ ีผลงานโดดเด่นได้รบั การยกย่องชมเชย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมป่าไม้
เป้าประสงค์ บุคลากรกรมป่าไม้ได้รับสวัสดิการทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
โดยกําหนดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ จํานวน 13 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

แผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้
ส่วนการเจ้าหน้าที่

แผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ 1) บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง
2) บุคลากรกรมป่าไม้มีความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
3) บุคลากรกรมป่าไม้มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครื่องมือทีเ่ หมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
4) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุข
5) การบริหารผลการปฏิบตั ิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้
เป้าประสงค์ 1) บุคลากรได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
2) บุคลากรมีขวัญกําลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพ
3) บุคลากรทีม่ ีผลงานโดดเด่นได้รบั การยกย่องชมเชย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมป่าไม้
เป้าประสงค์ บุคลากรกรมป่าไม้ได้รับสวัสดิการทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั

๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศทีด่ ีในการปฏิบตั ิงาน
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1.1 บุคลากรได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงานอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง

จํานวนช่องทางในการ
การสื่อสารและถ่ายทอด
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ สือ่ สารและถ่ายทอด
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบตั งิ าน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1.การสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการ สํานักแผนงานและ 2561-2564
ปฏิบัติงาน
สารสนเทศ และ
ทุกหน่วยงาน

และแผนการปฏิบัติงาน

1.2 บุคลากรกรมป่าไม้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ จํานวนกิจกรรมที่
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ระหว่างบุคลากรภายใน
เสริมสร้างความ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน องค์กร
สัมพันธ์ภายในองค์กร
ร่วมงาน

2. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
ตัวอย่างเช่น
-การเสริมสร้างการทํางานเป็นทีม
-กิจกรรมกีฬาสีประจําปี
-กิจกรรมในวันสําคัญตามประเพณี เช่น วันสถาปนากรม
วันสงกรานต์ พิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ
-กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือระหว่างเพื่อนร่วมงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุม
ภายในหน่วยงาน เป็นต้น
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทุกหน่วยงาน

2561-2564

๓๐

เป้าประสงค์
1.3 บุคลากรมีสภาพ
แวดล้อม บรรยากาศ
และเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์
การปรับปรุง/พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการทํางาน

ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3. กิจกรรมทีด่ ําเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตัวอย่างเช่น
-การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
-กิจกรรม Big cleaning Day
-กิจกรรม 5 ส
-กิจกรรมส่งเสริมสํานักงานสีเขียว (Green Office)
-การสํารวจเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า
-กําหนดมาตรการประหยัดและลดใช้พลังงาน
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทุกหน่วยงาน

-จํานวนครั้งในการ
4. การฝึกซ้อมหนีภัยจากเหตุพิบัติภัย/อัคคีภัยเบื้องต้น
ฝึกซ้อมหนีภัย
-ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมการฝึกซ้อมหนีภัย
เบื้องต้น

สํานักบริหารกลาง
(ส่วนพัสดุ)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2561-2564

2562-2564

๓๑

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2562 และ
2564

ระดับความสําเร็จของการ 5. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสนับสนุนการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทํางานตามภารกิจของกรมป่าไม้ท้งั ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ
(ศูนย์สารสนเทศ)

1.4 บุคลากรมีคุณภาพ การเสริมสร้างความสมดุล
ชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานอย่าง ระหว่างชีวิตกับการทํางาน
มีความสุข

จํานวนกิจกรรมที่
6. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างความสมดุลระหว่าง
เสริมสร้างความสมดุล
ชีวิตกับงาน ตัวอย่างเช่น
ระหว่างชีวิตกับการทํางาน -การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพกาย ผ่านทางช่องทางต่างๆ
-กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
-โครงการปฏิบัติธรรม/บรรยายธรรม
-โครงการตรวจสุขภาพประจําปี และติดตามผล
-โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทุกหน่วยงาน

2561-2564

1.5 การบริหารผลการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับความสามารถ

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําคู่มือระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติ
ราชการกรมป่าไม้

สํานักบริหารกลาง
(ส่วนการเจ้าหน้าที่

2561

7. การจัดทําคู่มือระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรม
ป่าไม้

๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บคุ ลากรกรมป่าไม้
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
2.1 บุคลากรได้รับ
การศึกษาพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการ
ทํางานให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

-จํานวนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ทักษะความรู้
ความสามารถให้เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
-ร้อยละของจํานวน
หน่วยงานที่จัดกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

8. การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้
ทุกหน่วยงาน
ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวอย่างเช่น
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน
-การพัฒนาทักษะการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่
หัวหน้า/กลุ่ม/หัวหน้างาน (ผู้นําระดับต้น/กลาง)
-การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และวินัยแก่ข้าราชการ/
พนักงานราชการบรรจุใหม่
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้และทักษะที่จําเป็นในการ
ทํางานระหว่างเพื่อร่วมงาน/กิจกรรมพี่สอนน้อง
-การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
-การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

ระดับความสําเร็จของการ 9.การสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs
สํารวจความต้องการใน
Survey)
การฝึกอบรม (Training
Needs Survey) ของ
บุคลากรกรมป่าไม้

สํานักบริหารกลาง
(ส่วนฝึกอบรม)
และทุกหน่วยงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2561-2564

2561-2564

๓๓

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

2.2 บุคลากรมีขวัญ
กําลังใจและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
ความรู้ เสริมสร้างขีด
สมรรถนะของบุคลากร และ
มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีและเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน
สร้างขวัญกําลังใจและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับบุคลากรในองค์กร

ตัวชี้วัด

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2561-2564

ระดับความสําเร็จของการ 10. การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ดําเนินการด้านการจัดการ
ความรู้

สํานักบริหารกลาง
(ส่วนฝึกอบรม)
และทุกหน่วยงาน

จํานวนตําแหน่งที่มีการ
ปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง
เป็นระดับที่สูงขึ้น

11. การจัดทําปรับปรุงกําหนดตําแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น

สํานักบริหารกลาง 2561-2564
(ส่วนการเจ้าหน้าที่)

12. โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ ตัวอย่างเช่น
-การคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจําดีเด่น
-จัดทําช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
-โครงการรางวัลผลงานด้านจัดการความรู้ดีเด่น
-การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการคัดเลือกในโครงการต่างๆ
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทุกหน่วยงาน

2.3 บุคลากรที่มีผลงาน สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจให้ จํานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
โดดเด่นได้รับการยกย่อง บุคลากรเป็นคน คนเก่งและ แรงจูงใจให้บุคลากรกรม
ชมเชย
มีการยอมรับ
ป่าไม้เป็น คนดี คนเก่ง
และมีสมรรถนะสูง

2561-2564

๓๔

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมป่าไม้
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
3.1 บุคลากรกรมป่าไม้
ได้รับสวัสดิการที่
เพียงพอและเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

การเพิ่มสวัสดิการใหม่

ตัวชี้วัด

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ
สําเร็จในแต่ละ
ปีงบประมาณ

โครงการ
13. การเพิ่มสวัสดิการใหม่ ตัวอย่างเช่น
-การเผยแพร่ข่าวสารด้านสวัสดิการผ่านทางโซเซียลมีเดีย
-การจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่สมาชิก
-การพัฒนาสถานที่เพื่อเป็นมุมสุขภาพ/พักผ่อน
-กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน
(ควรมีการสอบถามบุคลากรถึงความต้องการ)

ผู้รับผิดชอบ
สํานักบริหารกลาง
(ส่วนอํานวยการ)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2561-2564

๓๕

แผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้
ส่วนการเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบตั ิการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศทีด่ ีในการปฏิบตั ิงาน
เป้าประสงค์
1.1 บุคลากรได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงานอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
การสื่อสารและถ่ายทอด จํานวนช่องทางในการ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
สือ่ สารและถ่ายทอด
และแผนการปฏิบัติงาน วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์
และแผนการ
ปฏิบัติงาน
(ระดับกรม)

1.2 บุคลากรกรมป่าไม้ การเสริมสร้าง
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน บุคลากรภายในองค์กร
ร่วมงาน

จํานวนกิจกรรมที่
เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ภายในองค์กร
(ระดับกรม)

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
อย่างน้อย 1.การสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงาน
3 ช่องทาง

อย่างน้อย
5 กิจกรรม

2. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
ตัวอย่าง เช่น
-การเสริมสร้างการทํางานเป็นทีม
-กิจกรรมกีฬาสีประจําปี
-กิจกรรมในวันสําคัญตามประเพณี เช่น วันสถาปนากรม วันสงกรานต์
พิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ
-กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมภายในหน่วยงาน เป็นต้น
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ

ทุกหน่วยงาน
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เป้าประสงค์
1.3 บุคลากรมีสภาพ
แวดล้อม บรรยากาศ
และเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์
การปรับปรุง/พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการทํางาน

1.4 บุคลากรมีคุณภาพ การเสริมสร้างความ
ชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานอย่าง สมดุลระหว่างชีวิตกับ
มีความสุข
การทํางาน

ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
(ระดับกรม)

จํานวนกิจกรรมที่
เสริมสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการ
ทํางาน (ระดับกรม)

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
อย่างน้อย 3. กิจกรรมทีด่ ําเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน
5 กิจกรรม ตัวอย่างเช่น
-การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
-กิจกรรม Big cleaning Day/กิจกรรม 5 ส
-กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงหนีไฟ
-กิจกรรมส่งเสริมสํานักงานสีเขียว (Green Office)
-การสํารวจเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
-ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า
-กําหนดมาตรการประหยัดและลดใช้พลังงาน
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน
อย่างน้อย
5 กิจกรรม

4. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับงาน ตัวอย่างเช่น
-การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพกาย ผ่านทางช่องทางต่างๆ
-กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น การจัดให้มีห้องกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ (Fitness) ภายในหน่วยงานกรมป่าไม้
-โครงการปฏิบัติธรรม/บรรยายธรรม
-โครงการตรวจสุขภาพประจําปี และติดตามผล
-โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน
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เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1.5 การบริหารผลการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ประสิทธิภาพ
ธรรม เหมาะสมกับ
ความสามารถ

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคู่มือระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการกรมป่า
ไม้

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
จํานวน 1 เล่ม 5. การจัดทําคู่มือระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1 กําหนดชื่อเรื่อง/กรอบการดําเนินการในการจัดทําคู่มือระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้
ระดับที่ 2 แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําคู่มือระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการกรมป่าไม้
ระดับที่ 3 ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้
ระดับ 4 เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบคู่มือฯ
ระดับ 5 เผยแพร่คู่มือระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้

ผู้รับผิดชอบ
สํานักบริหาร
กลาง (ส่วนการ
เจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บคุ ลากรกรมป่าไม้
เป้าประสงค์
2.1 บุคลากรได้รับ
การศึกษาพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

กลยุทธ์
ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการ
ทํางานให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจํานวน
หน่วยงานที่จัด
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อการพัฒนา
ทักษะความรู้
ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ
(ระดับกรม)

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้
ทุกหน่วยงาน
ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน
-การพัฒนาทักษะการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่
หัวหน้า/กลุ่ม/หัวหน้างาน (ผู้นําระดับต้น/กลาง)
-การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และวินัยแก่ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการบรรจุใหม่
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้และทักษะที่จําเป็นในการทํางาน
ระหว่างเพื่อร่วมงาน/กิจกรรมพี่สอนน้อง
-การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
-การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน
วิธีคํานวณ
จํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการ X 100
จํานวนหน่วยงานทั้งหมด
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2.2 บุคลากรมีขวัญ
กําลังใจและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จ
ของการสํารวจ
ความต้องการใน
การฝึกอบรม
(Training Needs
Survey) ของ
บุคลากรกรมป่าไม้

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
ความรู้ เสริมสร้างขีด
สมรรถนะของบุคลากร และ
มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีและเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน

ระดับความสําเร็จ
ของการแบ่งปัน
และถ่ายทอดองค์
ความรู้

ระดับ 5

สร้างขวัญกําลังใจและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับบุคลากรในองค์กร

จํานวนตําแหน่งที่มี
การปรับปรุง
กําหนดตําแหน่ง
เป็นระดับที่สูงขึ้น

อย่างน้อย
2 ตําแหน่ง

โครงการ
7.การสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs
Survey)
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1 สํารวจความต้องการในการฝึกอบรม
ระดับ 2 –
ระดับ 3 วิเคราะห์ผลสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม
ระดับ 4 –
ระดับ 5 สรุปผลสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมฯ

ผู้รับผิดชอบ
สํานักบริหารกลาง
(ส่วนฝึกอบรม) และ
ทุกหน่วยงาน

8. กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1 จํานวน 1 ครั้ง
ระดับ 2 จํานวน 2 ครั้ง
ระดับ 3 จํานวน 3 ครั้ง
ระดับ 4 จํานวน 4 ครั้ง
ระดับ 5 จํานวน 5 ครั้ง

สํานักบริหารกลาง
(ส่วนฝึกอบรม) และ
ทุกหน่วยงาน

9. การจัดทําปรับปรุงกําหนดตําแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น

สํานักบริหารกลาง
(ส่วนการเจ้าหน้าที่)
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เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
2.3 บุคลากรที่มีผลงาน สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจให้ จํานวนกิจกรรม
โดดเด่นได้รับการยกย่อง บุคลากรเป็นคน คนเก่งและ เสริมสร้างแรงจูงใจ
ชมเชย
มีการยอมรับ
ให้บุคลากรกรมป่า
ไม้เป็น คนดี คนเก่ง
และมีการยอมรับ
(ระดับกรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมป่าไม้
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
3.1 บุคลากรกรมป่าไม้ การเพิ่มสวัสดิการใหม่
จํานวนโครงการ/
ได้รับสวัสดิการที่
กิจกรรมที่
เพียงพอและเหมาะสม
ดําเนินการสําเร็จใน
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
แต่ละปีงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
อย่างน้อย
2 โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ
10. โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ
-การคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจําดีเด่น
-จัดทําช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
-โครงการรางวัลผลงานด้านจัดการความรู้ดีเด่น
-การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการคัดเลือกในโครงการต่างๆ
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย
อย่างน้อย 2
โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ
11. การเพิ่มสวัสดิการใหม่ ตัวอย่างเช่น
-การเผยแพร่ข่าวสารด้านสวัสดิการผ่านทางโซเซียลมีเดีย
-การจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่สมาชิก
-การพัฒนาสถานที่เพื่อเป็นมุมสุขภาพ/พักผ่อน
-กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจําเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน
(ควรมีการสอบถามบุคลากรถึงความต้องการ)

ผู้รับผิดชอบ
สํานักบริหารกลาง
(ส่วนอํานวยการ)
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บทที่ 6
การนําแผนไปสู่การปฏิบตั ิ การติดตาม และรายงานผล
การนําแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานใน
กรมป่าไม้มีแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกําหนดแนวทาง
การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. กรมป่าไม้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่ างๆ เช่น หนังสื อเวียน เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น
2. หน่วยงานในสังกัดกรมป่ าไม้ ที่รับผิดชอบปฏิบัติต ามแผนที่กําหนด ติดตามการ
ดําเนินงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
3. ผู้บริหาร ติดตามการปฏิบัติตามแผน ผ่านการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
จากหน่ วยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ หากการดํ าเนิ น การเสริ ม สร้ างความผู ก พั น ไม่ เป็ น ไปตามแผน ควรหา
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
การติดตามและรายงานผล
เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการเสริมสร้างความ
ผู ก พั น ของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ ห้ ดํ า เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควรดํ า เนิ น การติ ด ตาม
ความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงาน
ผลการดําเนินการประจําปี และมีการประเมินผลความผูกพันประจําปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนพฤศจิกายนของปีงบประมาณถัดไป
หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนํา
เกี่ยวกับแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายอัตรากําลัง
และระบบงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ สํานักบริหารกลาง โทร 025614292-3 ต่อ 5196
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