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แผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส านักบรหิารกลาง กรมป่าไม้ 
ส่วนการเจ้าหน้าที่
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แผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 1) บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง 

2) บุคลากรกรมป่าไม้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน
3) บุคลากรกรมป่าไม้มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
4) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
5) การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้ 
เป้าประสงค์ 1) บุคลากรได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2) บุคลากรมีขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพ
3) บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่องชมเชย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมป่าไม้ 
เป้าประสงค์ บุคลากรกรมป่าไม้ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 

1.1 บุคลากรได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงานอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

การสื่อสารและถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
และแผนการปฏิบัติงาน 

จ านวนช่องทางใน
การสื่อสารและ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ และ
แผนการปฏิบัติงาน 
(ระดับกรม) 
 

อย่างน้อย 
5 ช่องทาง 

1.การสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ 
แผนการปฏิบัติงาน  
 
 
 

ส านักแผนงานและ
สารสนเทศ 

และทุกหน่วยงาน
สนับสนุน 

 

  จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน
ด้านป่าไม้ผ่านสื่อ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

2. การประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ ส านักบริหารกลาง 
(ส่วน

ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่) 

 
1.2 บุคลากรกรมป่าไม้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน 

การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรภายในองค์กร 

จ านวนกิจกรรมที่
เสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ภายใน
องค์กร 
(ระดับกรม) 
 

อย่างน้อย 
5 กิจกรรม 

3. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
ตัวอย่างเช่น 
-การเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
-กิจกรรมในวันส าคัญตามประเพณี เช่น วันสถาปนากรม  
วันสงกรานต์ พิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ 
-กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ระหว่างเพื่อนร่วมงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชุมภายใน
หน่วยงานเป็นต้น 
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจ าเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน 

ทุกหน่วยงาน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.3บุคลากรมีสภาพ 
แวดล้อมบรรยากาศและ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

การปรับปรุง/พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการท างาน 

จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
(ระดับกรม) 

อย่างน้อย 
5 กิจกรรม 

4. การด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน
ตัวอย่างเช่น 
-การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
-กิจกรรม Big cleaning Day/กิจกรรม 5 ส 
-กิจกรรมส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) 
-การส ารวจเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
-ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
-ก าหนดมาตรการประหยัดและลดใช้พลังงาน 
-ก าหนดแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจ าเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน 

ทุกหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ระดับ 5 5. การจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เกณฑ์คะแนน 
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
ระดับ 2 ก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
ระดับ 3 จัดซื้อจัดจ้าง 
ระดับ 4 ตรวจรับ 
ระดับ 5 จัดสรรให้แก่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.4 บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข  

การเสริมสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 

จ านวนกิจกรรมที่
เสริมสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 
(ระดับกรม) 

อย่างน้อย 
5 กิจกรรม 

6. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
กับงานตัวอย่างเช่น 
-การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพกายผ่านทางช่องทางต่างๆ 
-กิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
-โครงการปฏิบัติธรรม/บรรยายธรรม 
-โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีและติดตามผล 
-โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจ าเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน 

ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2.1 บุคลากรได้รับ
การศึกษาพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนา
วิธีการท างานให้
บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
ทักษะความรู้
ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ(ระดับ
กรม) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

7. การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ตัวอย่างเช่น 
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน 
-การพัฒนาทักษะการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพให้แก่
หัวหน้า/กลุ่ม/หัวหน้างาน 
-การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และวินัยแก่ข้าราชการ/
พนักงานราชการบรรจุใหม่ 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน/กิจกรรมพ่ีสอนน้อง 
-การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ 
-กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและจ าเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน 
วิธีค านวณ 

 จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินการ       X 100 
 จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 

ทุกหน่วยงาน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2.1 บุคลากรได้รับ
การศึกษาพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนา
วิธีการท างานให้
บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ระดับความส าเร็จของ
การส ารวจความ
ต้องการในการ
ฝึกอบรม (Training 
Needs Survey) ของ
บุคลากรกรมป่าไม้ 

ระดับ 5 8.การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม
(Training Needs Survey) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 
ระดับ 2 – 
ระดับ 3 วิเคราะห์ผลส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 
ระดับ 4 – 
ระดับ 5 สรุปผลส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมฯ 

ส านักบริหารกลาง 
(ส่วนฝึกอบรม) 

และทุกหน่วยงาน 

ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการความรู้ 
เสริมสร้างขีดสมรรถนะ
ของบุคลากร และมุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เกิดแรงจูงใจในการ
ท างาน 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
ด าเนินการด้านการ
จัดการความรู้ 

ระดับ 4 9. การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการ
ด้านการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ 
เกณฑ์การให้คะแนนมีคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุดคะแนนระหว่าง  1.00 – 1.80 
ระดับ 2 หมายถึง น้อย คะแนนระหว่าง  1.81 – 2.60 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลางคะแนนระหว่าง  2.61 – 3.40 
ระดับ 4 หมายถึง มาก คะแนนระหว่าง  3.41 – 4.20 
ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุดคะแนนระหว่าง  4.21 – 5.00  

ส านักบริหารกลาง 
(ส่วนฝึกอบรม) 

และทุกหน่วยงาน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2.2 บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและความ 
ก้าวหน้าในอาชีพ 

สร้างขวัญก าลังใจและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับบุคลากรใน
องค์กร 

จ านวนต าแหน่งที่มีการ
ปรับปรุงก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับที่
สูงขึ้น  

อย่างน้อย 2 
อัตรา 

10. การจัดท าปรับปรุงก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ส านักบริหารกลาง 
(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 

2.3 บุคลากรที่มีผลงาน
โดดเด่นได้รับการยกย่อง
ชมเชย 

สนับสนุนให้เกิด
แรงจูงใจให้บุคลากร
เป็นคน คนเก่งและมี
การยอมรับ 

ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 

ระดับ 5 11.โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ
2. รวบรวมและวิเคราะห์สรุปผลงานข้าราชการและลูกจ้างประจ า
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
4. เสนอผู้บริหารลงนามและแจ้งผลการคัดเลือก
5. ประกาศยกย่องผู้ได้รับคัดเลือกอย่างน้อย 2 ช่องทาง

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ 
และทุกหน่วยงาน 






