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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                        
(HR Scorecard) มิติที่ 5 ของส านักงาน ก.พ. และกรอบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานให้บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี มีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท า งาน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                 
และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท างาน เพ่ือให้บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน               
เกิดความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์             
ขององค์กรต่อไป 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1. ที่มาและความส าคัญ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 การจัดระเบียบข้าราชการ
พลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหข้าราชการ
ปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และหมวด 4 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ           
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตรา 72 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการ                  
ให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการ                     
พลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด และตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้ านการบริหารทรัพยากรบุ คคล (HR Scorecard) มิติที่  5  คุณ ภาพชีวิตการท างาน                        
และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Quality of work-life Balance) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับใช้              
ในการประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ที่ส านักงาน ก.พ. น ามาใช้                     
เพ่ือติดตามพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ประกอบกับเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ                     
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของส านักงาน ก.พ.ร. หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ซึ่งมีประเด็น
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งประเด็น
ของการสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีเป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา                    
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บุคลากรมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ซึ่งจะส่งผล  
ให้บุคลากรมีความพึงพอใจ และเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจที่ เป็นส่วนหนึ่ง                
ขององค์กร มีความพยายาม ทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย มีจิตส านึก           
ในการร่วมกันช่วยเหลือองค์กร จึงจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและผูกพันของบุคลากร                        
กรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการและติดตามประเมินผล เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานเพ่ือสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ให้แก่บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา 

2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ สร้างแรงจูงใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน  
3. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือติดตามประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมความผาสุก             

และความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 กรมอุตุนิ ยมวิทยา มีแผนปฏิบั ติการการสร้างความผาสุกและความผูกพั นของบุคลากร                         
กรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ส่งเสริม                  
ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความผาสุกและเกิดความผูกพันกับองค์กร 
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4. ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผน 
 1. คณะกรรมการจัดท าแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา                 
ตามค าสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 28/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีที่ปรึกษาจากภายนอก
หน่วยงาน รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์            
หรือผู้แทนจากทุกหน่วยงานเป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ร่วมกันพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน อุปสรรค และข้อเสนอแนะของแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุก 
และความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการส ารวจความ                    
พึงพอใจด้านความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และผลการส ารวจความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564  
 2. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565               
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ให้ขยายกรอบเวลาของแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร               
กรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2563 - 2565 และมีห้วงเวลาของการจัดท าแผนในปีงบประมาณต่อไป สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2566 - 2570 

3. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความผูกพัน               
ของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขยายแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4. เสนออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5. เวียนแจ้งแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาด าเนินการตามแผนต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผน 

 
1. กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เป็นเครื่องมือส าหรับ
ใช้ในการประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ที่ส านักงาน ก.พ. น ามาใช้                    
เพ่ือติดตามพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย 5 มิติ โดยมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างาน            
และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Quality of work-life Balance) ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยที่ 15 ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน
และบรรยากาศในการท างาน 

ปัจจัยที่ 16 มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม ที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ               
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของหน่วยงาน 

ปัจจัยที่ 17 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง 
 
2. เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

การประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 เป็นเครื่องมือ                     
การประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ               
กับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนา
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 6 หมวดกระบวนการ และ 1 หมวดผลลัพธ์ โดยในแต่ละหมวด                
จะมีระดับการประเมิน 3 ระดับ ได่แก่ พื้นฐาน ก้าวหน้า และพัฒนาจนเกิดผล ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 
ได้แก่ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร มีเป้าหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการ              
ด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
มีการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากร
ในส่วนราชการให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม                 
มีความคิดริเริ่มที่น าไปสู่นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชน              
เป็นศูนย์กลาง ประกอบไปด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

ประเด็นที่ 5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
ระดับการประเมิน แนวทางการด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic 
สภาพแวดล้อม 
ในการท างานที ่
- ปลอดภัย  
- สนับสนนุการท างาน               
ที่มีประสิทธิภาพ 
- คล่องตัว 
- ร่วมกันท างานให้เกิด 

การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที ่
 ปลอดภัย  
 มีประสิทธิภาพ  
 เป็นไปตามกรอบของ

กฎหมาย 
 เอ้ือให้เกิดนวัตกรรม 

การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม   
ทั้ งทางกายภาพ และบรรยากาศจะน าไปสู่             
การท างานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสุขภาพ
กาย และสุขภาพใจที่ดี พร้อมที่จะสร้างสิ่งดีๆ  
ในการท างาน อยากทุ่มเท และสร้างนวัตกรรม 
ระ บ บ ต่ า ง  ๆ  เช่ น  5 ส  ค ว าม ป ล อ ด ภั ย                      
การปรับปรุงสถานที่ท างานให้สะดวกเอ้ืออ านวย
การท างาน การป้องกันโจรกรรม การปลูก
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ระดับการประเมิน แนวทางการด าเนินการ ตัวอย่าง 

ประสิทธผิล จิตส านึก และการรณรงค์เรื่องการรักองค์การ 
ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

Advanced  
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบ 
(Empower) กล้าตัดสินใจ 
เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ 
สนับสนนุการท างานและ
การ แก้ปัญหา เพื่อบรรลุ
แผนงานหลัก              
ขององค์การ 

ส่วนราชการควรสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากร  
 มีความรับผิดชอบ 
 กล้าตัดสนิใจ 
 เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้

สนับสนนุ การท างาน             
และการแก้ปัญหา 

 มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ให้พร้อม
สนับสนนุการท างาน             
อย่างมีประสทิธิภาพ 

มีระบบการมอบอ านาจเพื่อกระจายอ านาจ           
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์การ เพื่อ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใน พื้ น ที่ อ ย่ า ง ทั น ท่ ว ง ที                               
มีกระบวนการ หรือขั้ นตอนการตัดสิน ใจ                
เกิดจากการฝึกปฏิบัติ มีความชัดเจนในขอบข่าย
อ านาจหน้ าที่  บุ คลากรรู้ความเสี่ ย งและรู้
ขอบเขต การตัดสินใจว่าอะไรปฏิบัติได้ และควร
ปฏิบัติเมื่อไร ส่งผลให้ลดขั้นตอนการท างาน 
และใช้เวลาลดลง 

Significance  
การท างานที่เปน็ทีมที่มี
สมรรถนะสูง มีความ
คล่องตัว และสามารถ
ท างานร่วมกับ เครือข่าย
ภายนอก เพื่อน าไปสู่ แก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมี 
ประสิทธผิล 

 มีการท างานเปน็ทีมภายใน 
องค์การ 

 มีกระบวนการสรา้งความ 
ร่วมมือกับเครือข่ายภาค 
ประชาชนและเอกชน
ภายนอก ในลักษณะของ
ทีมสหสาขา (Trans-
disciplinary) เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหา 

มีทีมงานภายในองค์การที่ประสานความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร อาจมีได้หลาย
ระดับ ทั้งทีมส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่างประเทศ   
ไปแก้ปัญหา เช่น ปัญหาด้านมนุษยธรรมและ
บรรเทาพิบัติภัย Humanitarian Assistance 
and Disaster Relief (HADR) เพื่ อช่ วยเหลือ 
ประชาชนทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ             
ทีมความร่วมมืออาจประสานงานผ่านเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ใน ลั ก ษ ณ ะ  Virtual Collaboration              
เป็นต้น 

 
ประเด็นที่ 5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี และความร่วมมือ 

ระดับการประเมิน แนวทางการด าเนินการ ตัวอย่าง 

Basic  
การสร้างวัฒนธรรม 
ในการท างาน ที่เป็น 
มืออาชีพ เปิดโอกาส 
ในการน าเสนอความคิดริเริ่ม
และ สนบัสนุนความคิด
สร้างสรรค ์

การสร้างวัฒนธรรมใน 
การท างานที่เปน็มืออาชีพ คือ  
 มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ 

และ ช านาญ  
 ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 

อย่างถูกต้อง 
 จัดการเวลาได้อยา่ง 

เหมาะสม 
 จัดการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง 

รวดเร็ว แม่นย า 
 

มีการฝึกอบรมระเบียบวินัยและการปลูกฝัง
ค่านิยมหลักให้กับบุคลากร เช่น ความกล้าหาญ  
มีการสร้างวัฒนธรรมขององค์การ โดยผู้บริหาร
เป็นผู้น าการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การ เช่น 
Coaching Tips การฝึ ก อบ รม ใน การสร้ า ง
นวัตกรรม และโครงการประกวดนวัตกรรม 
และ Best Practices เป็นต้น 
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ระดับการประเมิน แนวทางการด าเนินการ ตัวอย่าง 

 มีกระบวนการในการจัดการ 
และสร้างนวัตกรรม 

Advanced  
การค้นหาปัจจัยที่ท าให้
บุคลากร มีความผูกพัน 
ทุ่มเท มีผลการปฏบิัติงาน 
ที่ดี และสรา้งวัฒนธรรม 
การท างานทีน่ าไปสู่ผลลัพธ์
ขององค์การ 

 มีระบบการค้นหาปัจจัย           
ที่ส่งผลต่อความผูกพนัของ
บุคลากร 

 น าปจัจัยที่สง่ผลต่อความ
ผูกพันของบุคลากรมาใช้ใน
การสร้างให้เกิดแรงจูงใจ 
เพื่อให้ บุคลากรเกิดความ
ผูกพัน และเกิดผลการ
ปฏิบัติงานทีด่ ี

 มีการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปัจจัยที่สรา้งความผูกพัน 
กับผลลัพธ์ขององค์การ 

มีกระบวนการในการค้นหาปั จจัยที่ ท าให้
บุคลากรมีความผูกพัน มีความคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนาและสร้างผลงานที่ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ ปัจจัยเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามกลุ่ม
และระดับของบุคลากร มีการน าผลวิเคราะห์ไป
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมการท างาน และสิ่ง
เกื้อหนุนการท างานต่าง ๆ ให้ เกิดขึ้น  เช่น           
จากการส ารวจสัดส่วนของบุคลากร 3 กลุ่ม 
พบว่าหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในทั้ง 
3 กลุ่ม คือ โอกาสในการได้น าเสนอความคิด
และได้รับการรับฟัง น าไปสู่การสร้างกลไกการ
รับฟังและการน าเสนอความคิดที่เหมาะสมกับ
บุคลากรทั้ ง 3 กลุ่ม ที่อาจแตกต่างกันตาม
สภาพแวดล้อมการท างาน เป็นต้น 

Significance  
การสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานที่มปีระสิทธิภาพสงู  
สร้างความภูมิใจ และความ
เป็นเจ้าของ ให้แก่  
บุคลากร (Public 
Entrepreneurship)  
และร่วมมือเพือ่น าพา
องค์การไปสู่ความส าเร็จ  
และประโยชน์ที่เกิดกับ
สังคมและประชาชน 

 สร้างวัฒนธรรมการท างาน             
ที่มุ่งเน้นความคล่องตัวและ              
การมีประสิทธิภาพสูง 

 ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงรุก 
 สร้างแนวคิดของการเปน็ 

ผู้ประกอบการภาครัฐ                
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของ 
ส่วนรวม ผู้รับบริการ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปน็หลัก 

มีการสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมองค์กร ใน
ก ารท า ง าน ภ าย ใต้ แ น วคิ ด ข อ งก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการ 
ภาครัฐ  (Public Entrepreneurship) อยู่ บ น
พื้นฐานของหลักคิด คือ มีวัฒนธรรมการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว คิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ประหยัด คุ้มค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตอบ สน องความต้ อ งการของป ระชาชน 
ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประชาชน 

 
3. ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two-factor Theory)  

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ได้เน้นแยกความแตกต่างระหว่าง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ (Satisfying Factors) เช่น เงินเดือน สภาพการท างาน ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน การควบคุม              
บังคับบัญชา นโยบายการบริหารงาน และปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ (Motivation Factors) ในการท างานของคน 
ได้แก่ ความส าเร็จของงาน การได้รับการยกย่องชมเชย ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ การมีโอกาสก้าวหน้า 
และการได้รับการพัฒนา (ที่มา : คู่มือประกอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส านักงาน ก.พ.) 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มคน (Generational) 
 กลุ่ม Generation B หรือ Baby Boomer (ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489 – 2507) 

พฤติกรรมของคนกลุ่ม Baby Boomer มักเคยชินต่อการพิสูจน์ตัวเอง เพ่ือให้นายจ้างยอมรับ           
ในศักยภาพ การจะก้าวไปสู่ต าแหน่งใหญ่นั้น ต้องใช้เวลาและแรงผลักดันอย่างสูง คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีชีวิต    
เพ่ือการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้ความส าคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่า                     
จประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังมีความคิดที่จะท างานหนักเพ่ือสร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการท างาน   
และองค์กรมาก ได้รับการสั่งสอนจากผู้ปกครองให้ประหยัดและอดออม คนกลุ่มนี้เมื่อเติบโตมาเป็นหัวหน้างาน
ผู้บริหาร ก็จะมีอุปนิสัยสู้งาน ใช้จ่ายรอบคอบ ระมัดระวัง 

กลุ่ม Generation X (ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2519) 
พฤติกรรมของคนกลุ่ม Generation X จะชอบท าอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความส าคัญเรื่อง

ความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว หรือแปลในอีกทางก็คือ ไม่บ้างาน ท างานไม่ทุ่มเท ท างานในหน้าที่
ตัวเองตกเย็นก็รีบกลับบ้าน มีแนวคิดและการท างานเพียงล าพัง ไม่พ่ึงพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟัง
ค าติชม เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง แต่ก็ไม่กล้าคิดกล้าแสดงออกมากนัก คน Generation X ปฏิเสธ
การท างานล่วงเวลา ทั้งนี้เพราะคนกลุ่มนี้เชื่อว่างานไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต  

คนกลุ่ม Generation X มีแนวโน้มที่จะไม่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก เป็นคนที่มีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป เช่นการอยู่ก่อนแต่ง หรือการหย่าร้าง หรือเรื่องเพศที่ 3             
ซ่ึงต่างจากกลุม่ Baby Boomer ที่มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องผิดจารีตประเพณีเป็นอย่างยิ่ง 

กลุ่ม Generation Y (ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2520 – 2540) 
พฤติกรรมของคนกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มคนที่ เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ ยนแปลง                

และค่านิยมที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายายกับรุ่นพ่อแม่ เก่งด้านความคิดและกล้าที่จะแสดงออกเรียกร้องสูง 
รักษาสิทธิ์อย่างเต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ชอบความท้าทายในงานมองหาโอกาส
เติบโตในงานท างานเป็นทีม ไม่ชอบที่จะนั่งท างานอยู่คนเดียว ต้องการที่จะท างานที่มีโอกาสพูดคุย สังสรรค์กับ
ผู้อื่นและต้องการสถานที่ท างานที่เปิดโอกาสให้สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน กล้าซักกล้าถาม ไม่เชื่อสิ่งใด
ง่ายๆ หากไม่มีเหตุผลดีพอ มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีความอดทนที่จะท างานในที่เดิมนาน ๆ หมกมุ่นอยู่กับ
ตัวเอง ติดเพ่ือนชอบท าหลาย ๆ อย่างพร้อมกันมักมองโลกในแง่ดี ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการท างานด้วยข้อมูล
ความรู้ที่มากมาย มีความคาดหวังที่สูงยิ่ง โดยเฉพาะสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดคือ ตัวของพวกเขาเอง การสร้าง
สมดุลในชีวิตและหน้าที่การงาน (Work Life Balance) ถือเป็นเรื่องส าคัญและยิ่งใหญ่ของชีวิต 
 Generation Y มักจะต้องการเงินเดือนสูงๆ และไม่ต้องการไต่เต้าการท างานจาก “ข้างล่าง” พวกเขา
คาดหวังเงินเดือนตามผลลัพธ์ของงานที่ท า ไม่ได้เกิดจากการค านวณประสบการณ์หรือใครอยู่มาก่อนต้อง
เงินเดือนสูงกว่า 

กลุ่ม Generation Z Generation 2020 (ผู้ที่เกิดในช่วงหลัง พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน) 
เด็กกลุ่ม Generation Z นี้ เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม             

มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเกิดมาพร้อมกับ internet โดยแท้จริง เรียนรู้ได้เร็ว ด าเนิน
ชีวิตแบบมีการติดต่อสื่อสารไร้สาย และสื่อบันเทิงที่คุ้นเคยต่างๆ โดยสิ่งหนึ่งที่เด็กรุ่น Gen-Z แตกต่างจากรุ่น
อ่ืน ๆ สมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็คือ เด็กรุ่นนี้จะได้เห็นภาพที่พ่อและแม่ต้องออกไปท างานทั้งคู่ ต่างจากรุ่นก่อน ๆ 
ที่อาจจะมีพ่อออกไปท างานคนเดียว  

(ที่มา :  หนังสือ รู้-คิด-ดู-ท า : Y-Gen : the future of your organization โดย ส านักงาน ก.พ.              
ปี 2556) 



แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 l  หน้า 9 
 

5. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
คุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ หมายถึง คุณภาพชีวิตโดยทั่วไป มีองค์ประกอบที่ส่งผล             

ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลหนึ่ง โดยเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชน 
และครอบครัว รวมถึงชีวิตการท างาน ทั้งนี้  ระดับคุณภาพชีวิตจะขึ้นอยู่กับการรับรู้และความคาดหวัง                   
ของแต่ละบุคคลที่มีประสบการณ์ต่างกัน โดยมีเกณฑ์ในการวัดว่าต้องเป็นตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานที่ท าให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญมีคุณภาพชีวิตที่ดี และต้องเป็นตัวชี้วัดที่สามารถน ามาพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง ตัวชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการดังกล่าว มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 

1) มิติด้านชีวิตส่วนตัว ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย คือการมีสุขภาพ
กายแข็งแรง รวมถึงพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ ด้านสุขภาพจิต คือการมีสุขภาพจิตดี ไม่มีความเครียด 
ความสามารถในการจัดการชีวิต และความสมดุล ระหว่างชีวิตกับการท างาน ได้แก่ ความสามารถบริหารเวลา
ระหว่างชีวิตและการท างาน การมีเวลาพักผ่อน   

2) มิติด้านการท างาน  ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ        
ขององค์กร คือ การมีสถานที่ท างานที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ เอ้ือต่อ การท างาน                   
การบริหารงาน คือ การมีระบบบริหารการท างานที่เป็นธรรม มีระบบ ป้องกันความเสี่ยงจากการท างาน                
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน การมีภาระงานที่เหมาะสม มีระบบการเลื่อนต าแหน่งที่เป็นธรรม 
และเปิดเผย การบริหารคน คือ การได้รับการฝึกอบรม/ดูงานเพื่อน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการท างาน การได้รับ 
ความเอาใจใส่ ค าชมเชย หรือยอมรับเมื่อท างานส าเร็จ รวมถึงการมีแนวทางการท างานที่ชัดเจน รู้ถึงเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตน ข้อบังคับ ค่านิยม และวัฒนธรรม องค์กร คือ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเข้มแข็ง               
ที่สนับสนนุให้เกิดระบบการท างาน ที่มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การให้ความเคารพซึ่งกัน
และกัน   

3) มิติด้านสังคม ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา                  
เพ่ือนร่วมงาน คือ สัมพันธภาพที่ดีกับผู้บังคับบัญชา สัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน กิจกรรมร่วมกัน                   
กับสังคม คือ การมีกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน สังคมที่พักอาศัย ความผูกพันกับองค์กร คือ ความภูมิใจ                    
ในองค์กร การได้ท าประโยชน์แก่หน่วยงาน การสื่อสารภายในองค์กร คือ มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี    

4) มิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ คือ               
การมีรายได้ที่เพียงพอ ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับความเป็นอยู่ คือ การมีที่พักอาศัยที่มั่นคง การบริหาร
เงิน คือ ความสามารถในการบริหารจัดการ หนี้สิน เงินออมในระดับที่ไม่เป็นปัญหาต่อการด าเนินชีวิต และมี
การวางแผน การเงินเพ่ืออนาคต (ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ  The Study of Level of Quality of Life among  Civil Service Officers 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553) 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความผูกพัน 

ของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2565 
 

1. เจตนารมณ์ในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความผาสุกและความผูกพันในการท างาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ 
สมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม มีขวัญก าลังใจที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข น าไปสู่แรงจูงใจให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา 

(ตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2564 ขยายระยะเวลาถึง 30 กันยายน 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน 

เป้าประสงค์  
มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีปฏิบัติงาน อย่างมีความสุขมีขวัญก าลังใจที่ดี 
ตัวช้ีวัด  

  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์  
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญ

ก าลังใจที่ดี เสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัด  

  ร้อยละผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีผลงานอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป (ร้อยละ 80) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
เป้าประสงค์  
องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี บุคลากรมีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 
ตัวช้ีวัด  

  ร้อยละความผาสุกผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา (ร้อยละ 80) 
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ระยะเวลาด าเนนิการ 
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พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน 
1. มีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศ  
และเครื่องมือ 
ที่เหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี ปฏิบัติงาน 
อย่างมีความสุข  
มีขวัญและก าลังใจ 
ที่ด ี

1.1 ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
ใหเ้หมาะสม 
ในการท างาน 

จ านวนกิจกรรม 
ที่ด าเนินการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม  
และบรรยากาศ 
ในการท างาน 

๒๕ 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ           
ที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศในการท างาน เช่น 
- กิจกรรม 5ส 
- โครงการปรับปรุงสถานท่ีท างาน                  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- โครงการส ารวจ และจดัหาเครื่องมือ 

อุปกรณ์การปฏิบัติงานให้เพยีงพอ 
- กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย               

ในการปฏิบัติงาน/กิจกรรมซ้อม
ดับเพลิง  

- Big Cleaning Day 
- โครงการปรับปรุงและจัดสถานท่ี 
- จอดยานพาหนะ 
ฯลฯ 

            กจ./สอ. 
ทุกหน่วยงาน 

 

1.2 เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในองค์กร 

จ านวนกิจกรรม 
ที่เสริมสรา้ง
ความสัมพันธ์ 
ภายในองค์กร 

25 
กิจกรรม 

 

จัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ                  
ที่เสริมสรา้งความสมัพันธ์ภายใน
องค์กร เช่น 
- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดี

ระหว่างผู้บังคับบญัชาและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดี 

            ทุกหน่วยงาน  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

ค่า 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผูร้ับผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 
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65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

    - ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
- กิจกรรมกีฬาสีประจ าป ี
- โครงการมุทติาจิตผู้เกษียณอายุ

ราชการ 
- โครงการผู้บริหารพบผู้ใต้บังคับบัญชา 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- กิจกรรมตามประเพณี/วันส าคัญ 
- ต่าง ๆ เช่น วันข้ึนปีใหม่ วันสงกรานต์ 

วันปลูกต้นไม้ประจ าปี วันสถาปนา 
- กรมอุตุนิยมวิทยา 
- การประชุมภายในหน่วยงาน

ประจ าเดือน 
ฯลฯ 

              

1.3 มสีวัสดิการ
อื่นนอกเหนือ 
จากท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

จ านวนสวัสดิการ             
ที่จัดให้มีเพิ่มเติม
นอกเหนือจาก               
ที่กฎหมายก าหนด 

๕ 
กิจกรรม 

จัดให้มีสวสัดิการอื่นนอกเหนือจาก               
ที่กฎหมายก าหนด เช่น 
- สหกรณ์ออมทรัพย ์
- สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห ์
- ร้านค้าสวสัดิการ 
- ทุนการศึกษาข้าราชการ/บุตร 
- สถานท่ี/อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
- ห้องพยาบาล 
- สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตา่งๆ 
- โครงการสินเช่ือต่าง ๆ 
ฯลฯ 

            ทุกหน่วยงาน  
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65 
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65 
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65 

 1.4 เสรมิสร้าง
ความสมดุล
ระหว่างชีวิต 
กับงาน 

ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่ได้รับสวัสดิการ
อื่นตามเกณฑ ์

ระดับ 5 ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามเกณฑ ์

            คณะท างาน/ 
กจ./ 

ทุกหน่วยงาน 

 

จ านวนกิจกรรม            
ที่เสริมสรา้งความ
สมดลุระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

๑๔  
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ                  
ที่เสริมสรา้งความสมดลุระหว่างชีวิต           
กับการท างาน เช่น 
- กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายใจ 
- กิจกรรมออกก าลังกาย/แข่งขันกีฬา 
- โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี
- โครงการอบรมอาชีพเสริม 
- โครงการปฏิบัติธรรม หรือกิจกรรม

ตามหลักศาสนาทีต่นศรัทธา 
ฯลฯ 

            ทุกหน่วยงาน 

๑.5 เสรมิสร้าง
การบริหารงาน  
ให้มีความ
โปร่งใสเป็นธรรม 

จ านวนข้อร้องเรียน
ด้านการบริหาร
จัดการของบุคลากร 
ในองค์กรที่ได้รับ
การตรวจสอบแล้ว
ว่าเป็นจริง 

ไม่ม ี
ข้อ

ร้องเรียน
ที่ได้รับ
การ

ตรวจสอบ 
แล้วว่า
เป็นจริง 

- จัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ที่ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารจดัการ เช่น การรับฟังความ
คิดเห็น ในการจดัท าแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ 

- การประกาศ/เผยแพร่/เวียนแจ้ง
หลักเกณฑ์ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ เช่น 
หลักเกณฑ์การย้าย โอน เลื่อน  
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

            กจ.  
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    และการเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑ์/
มาตรการ ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

- การสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์  

ฯลฯ 

              

๑.6 พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
เพื่อสร้างความ
ผาสุกและ 
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

ร้อยละความ         
พึงพอใจต่อ 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตขององค์กร 

ร้อยละ 
80 

โครงการส ารวจความคิดเห็น 
และความพึงพอใจของข้าราชการ
เกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
การท างาน 

            คณะท างาน/ 
กจ./ 

ทุกหน่วยงาน 

 

1.7 เสรมิสร้าง
การท างาน 
แบบมีส่วนร่วม
และการท างาน
เป็นทีมภายใน
องค์กร 

จ านวนกิจกรรม 
ของการท างาน 
แบบมีส่วนร่วม  
และการท างาน 
เป็นทีม 

6
กิจกรรม 

 

จัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งการท างาน
แบบมีส่วนร่วมต่าง ๆ เช่น 
- โครงการผู้บริหารพบผู้ใต้บังคับบัญชา 
- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดี

ระหว่างผู้บังคับบญัชาและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 

- กิจกรรมกีฬาสีประจ าป ี
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- การประชุมภายในหน่วยงาน  ฯลฯ 

            ทุกหน่วยงาน  



แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 l  หน้า 15 
 

 
เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

ค่า 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผูร้ับผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1. บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ 
สามารถปฏิบัติงาน          
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
มีขวัญก าลังใจท่ีดี 
เสียสละทุ่มเท
ปฏิบัติงานเพื่อให ้
บรรลตุามเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๑.1 สร้าง
แรงจูงใจ 
ให้บุคลากร 
เป็นคนดี คนเก่ง 
และมสีมรรถนะ
สูง 

จ านวนกิจกรรม 
ที่เสริมสรา้งให้
บุคลากรเป็นคนดี 
คนเก่ง มีสมรรถนะ 
ที่สูงข้ึน 

๕ 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
เพื่อเสรมิสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี  
คนเก่ง และมสีมรรถนะสูง เช่น 
- โครงการจดัท าแผนสร้าง

ความก้าวหน้าในสายงาน 
- โครงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
- โครงการคดัเลือกข้าราชการ/

ลูกจ้างประจ าดีเด่น 
- การประกาศชมเชยผู้ทีม่ีผลงาน

ดีเด่น/เสยีสละเพื่อส่วนร่วม 
- โครงการเสรมิสร้างขวัญ 
- และก าลังใจแก่ผู้ปฏิบตัิงานดีเด่น 
- และปฏิบตัิงานมานาน   
- โครงการอบรมหลักสูตรการเป็น

ข้าราชการที่ด ี
- โครงการประกวดนวตักรรม/ 
- ผลงานวิจัยดีเด่น 
- โครงการอบรม/ส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม 
ฯลฯ 

            กจ./สอ. 
ทุกหน่วยงาน 

 

๑.2 พัฒนา
บุคลากรใหม้ี
ความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ 

ร้อยละของ
บุคลากรตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับการอบรม 

ร้อยละ 
9๐ 

จัดกิจกรรม/โครงการ/อบรมหลักสูตร 
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น 
- โครงการพัฒนานักบริหาร 

            สอ./กจ. 
ทุกหน่วยงาน 
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 เหมาะสม  
กับหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 
และการกา้วสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

และพัฒนา  - โครงการจดัท าหลักสูตรอบรมก่อน
ขึ้นสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

- โครงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ส าหรับผู้บรหิาร 

- โครงการอบรมทักษะการบริหารงาน 
ฯลฯ 

              

๑.๓ ปรับปรุง
กระบวนงาน 
และมอบอ านาจ
การตัดสินใจ 
เพื่อลดขั้นตอน
ในการท างาน 

จ านวน
กระบวนงาน/
มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
ที่มีการปรับปรุง 

5
กระบวน

งาน/
มาตรฐาน 

โครงการจดัท ากระบวนงาน/มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

            ทุกหน่วยงาน  

ระดับความส าเร็จ                  
ในการปรับปรุง
ทบทวนการมอบ
อ านาจของ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
ระดับ 1 รวบรวม
ตรวจสอบค าสั่ง
มอบอ านาจ 
ระดับ 2 ส ารวจ
ความคิดเห็น 
ในการมอบอ านาจ 
ระดับ 3 สรุป
ข้อมูลจากผล 
การส ารวจ 

ระดับ ๕ การส ารวจความคดิเห็นเรื่อง 
การมอบอ านาจ และปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเตมิเพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน 

            กจ. 
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เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

ค่า 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผูร้ับผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

  ระดับ 4 เสนอ 
กรมฯ เพื่อพิจารณา 
ระดับ 5 ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อสั่งการ
ของกรมฯ 

                

1.4 จดัระบบ
และวิธีการ
ท างาน 

จ านวนคู่มือ 
การปฏิบัติงาน 
 

5 คู่มือ การจัดท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน             ทุกหน่วยงาน  

จ านวนกิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

15 
กิจกรรม 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้             สอ./ 
ทุกหน่วยงาน 
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เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

ค่า 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผูร้ับผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
1. องค์กรมี
ภาพลักษณ์ทีด่ี 
บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจและ 
มีความผูกพัน 
ต่อองค์กร 

๑.๑ ประชาสัมพันธ์      
เชิงรุก และ
เสรมิสร้าง 
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 

จ านวนครั้ง 
ในการแถลงข่าว/ 
มีการเผยแพร่
ข้อมูล/บทความ/
กิจกรรม/ภารกิจ
ของกรมฯ             
ผ่านทางสื่อต่าง ๆ   

5 ครั้ง จัดกิจกรรมแถลงข่าว/เผยแพร่ข้อมูล/
บทความ/กิจกรรม/ภารกิจของกรมฯ 
ผ่านทางสื่อต่าง ๆ   

            ปส./ 
ทุกหน่วยงาน 

 

จ านวนกิจกรรม 
ที่เสริมสรา้งความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) 

๕ 
กิจกรรม 

1. กิจกรรมมสี่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน  
2. กิจกรรมเสริมสรา้งความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) เช่น  
- การบริจาคสิ่งของให้มูลนิธิ/

ผู้ด้อยโอกาส  
- โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน

ผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า  
- โครงการจติอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ 

ฯลฯ 

            กจ./สอ./ 
ทุกหน่วยงาน 

จ านวนครั้งของ 
การเผยแพร่/
ถ่ายทอดความรู ้
ให้ชุมชน สังคม 

๒5 ครั้ง จัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
เพื่อเผยแพร่ หรือถ่ายทอดความรู ้
ให้กับชุมชน/สังคม 

            ทุกหน่วยงาน 

จ านวนกิจกรรมใน
การสร้างเครือข่าย/
พันธมิตรกับภาค
ประชาชน 

๕ 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการทีส่ร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก/สร้างพันธมิตรกับภาค
ประชาชน เช่น  

            ทุกหน่วยงาน  
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เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

ค่า 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผูร้ับผดิชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

    - คณะท างานความร่วมมือ/โครงการ
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

- เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาค
ประชาชน  

              

๑.๒ ส่งเสริม
ค่านิยมองค์กร 
ที่ด ี

ระดับความส าเร็จ             
ในการจัดท าแผน
ขับเคลื่อนค่านิยม
องค์กร 
ระดับ 1 จัดตั้ง
คณะท างาน 
ระดับ 2 
คณะท างาน 
วางแนวทางการ
จัดท าแผน 
ระดับ 3 จัดท า
แผนขับเคลื่อน
ค่านิยมองค์กร 
ระดับ 4 ก าหนด
แผนงานโครงการ/
กิจกรรม  
เพื่อการขับเคลื่อน 
ค่านิยมองค์กร 
ระดับ 5 เสนอกรม
ให้ความเห็นชอบ 

ระดับ ๕ โครงการจดัท าแผนขับเคลื่อน 
ค่านิยมองค์กร 

            สอ./ 
ทุกหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
เพ่ือให้การด าเนินการสร้างความผาสุกและความผูกพันของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ                        

พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงต้อง                   
มีการติดตามความคืบหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนนิการตามแผนฯ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ใน
ประเมินผลการด าเนินการและปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมต่อไป  

 
1. การติดตามและรายงานผล 
 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติสร้างความผาสุกและความผูกพัน                  
ของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มการเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจัดท าแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา จะติดตามผล               
การด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เพ่ือสรุปเสนอต่อผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาทราบ 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน 
 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
กรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 
3. การประเมินผล 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่จะรวบรวมผลการด าเนินงานของส านัก/กอง/ศูนย์ และกลุ่มต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม
รายงานผลการด าเนินงานการตามแผนฯ ในแต่ละรอบ มาวิเคราะห์ค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน               
แต่ละตัวชี้วัด และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนในภาพรวม ตามค่าน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาทราบ 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ ...................... เดือน   ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม...................................................... 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ปัญหา อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

หมายเหตุ : โปรดจัดส่งไฟล์ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานมาที่ E-mail : hrm.tmd@gmail.com 
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