รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน

เปาประสงค 1) บุคลากรไดรับขอมูลขาวสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานอยางครอบคลุมทั่วถึง
2) กรมปาไมมีโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่สอดคลองกับภารกิจของกรมปาไม
3) บุคลากรกรมปาไมมีความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
4) บุคลากรกรมปาไมมีสภาพแวดลอม บรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
5) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี ปฏิบัติงานอยางมีความสุข
6) การบริหารผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ

จํานวนชองทางใน
การสื่อสารและ
ถายทอดวิสัยทัศน
ยุทธศาสตร และ
แผนการปฏิบัติงาน
(ระดับกรม)

อยางนอย
3 ชองทาง

ผลการ
ดําเนินงาน
ครบตาม
คาเปาหมาย

การเสริมสราง
จํานวนกิจกรรมที่
ความสัมพันธระหวาง เสริมสรางความ
บุคลากรภายในองคกร สัมพันธภายใน
องคกร (ระดับกรม)

อยางนอย
5 กิจกรรม

สูงกวา
เปาหมาย

1.การสื่อสารและ
ถายทอดวิสัยทัศน
ยุทธศาสตร และ
แผนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
1.การสื่อสารและ
ถายทอดวิสัยทัศน
ยุทธศาสตร และ
แผนการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายละเอียด

ดําเนินการแจงเวียนแผนยุทธศาสตรกรมปาไม ระยะ 20 ป (พ.ศ.25602579) ใหทุกหนวยงานทราบและใชเปนแนวทางการปฏิบตั ิงาน จํานวน 3
ชองทาง
1) หนังสือเวียน หนังสือสํานักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส 1606.21/
ว2537 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
2) ทาง QR Code
3) เว็บไซตกรมปาไม หัวขอเกี่ยวกับหนวยงาน “แผนยุทธศาสตรกรม
ปาไม 20 ป”
2. การจัดกิจกรรม กําหนดใหหนวยงานดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธภายใน
เสริมสราง
องคกร การสานสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบงั คับบัญชา หรือระหวาง
ความสัมพันธภายใน เพื่อนรวมงาน กิจกรรมในวันสําคัญตามประเพณี โดยไดมกี ารดําเนินการ
องคกร
จัดกิจกรรมตางๆ
-กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คําอธิบายรายละเอียด
-กิจกรรมวันสงกรานต วันที่ 10 เมษายน 2561
-กิจกรรมวันสถาปนากรมปาไม วันที่ 18 กันยายน 2561
-การประชุมประจําเดือน ขาราชการสํานักการอนุญาต
-รวมงานถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชชินี
นาถในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนือ่ งในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
-กิจกรรมวันตนไมของชาติ พ.ศ. 2561
-กิจกรรมสัปดาหเผยแพรพระพุทธศาสนา เนือ่ งในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสําคัญสากลของโลก ประจําป 2561
-กิจกรรมสัปดาหเผยแพรพระพุทธศาสนา เนือ่ งในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา ประจําป 2561
-กิจกรรมวันสถาปนากรมปาไม 122 ป
-การเขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถในรัชกาลที่ 9
-งานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศบาลวันอาสาฬหบูชา
2561

กลยุทธ
การปรับปรุง/พัฒนา
สภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับการ
ทํางาน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการปรับปรุง
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน
(ระดับกรม)

อยางนอย
5 กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินงาน
สูงกวา
คาเปาหมาย

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
3.กิจกรรมที่
ดําเนินการปรับปรุง
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน

คําอธิบายรายละเอียด
กําหนดใหหนวยงานดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับการทํางาน โดยไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ
-รุกขกรกรมปาไม เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
-กิจกรรม Big Cleaning Day/กิจกรรม 5 ส ภายในหนวยงาน
-โครงการ “ทําความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม”
-กิจกรรมสงเสริมสํานักงานสีเขียว Geen office ลดการใชพลาสติก โดย
การใชถุงผา ปนโต หรือกลองขาว และแกวน้ําที่ใชซ้ํา การปลูกตนไม
บริเวณโตะทํางาน
-การปรับปรุงภูมิทัศนบริหารสํานักฯ
-กิจกรรมสงเสริมสํานักงานสีเขียว เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใชพลังงาน
-รวมปลูกตนไมเนื่องในวันสิง่ แวดลอมโลก (5 มิถุนายน 2561) เมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2561 ภายในสถานีวนวัฒนวิจยั สุราษฎรธานี เพื่อศึกษา และ
เปนแหลงพักผอนหยอนใจในเมืองของชุมชนในอนาคต ตนไมที่ปลูก ไดแก
กัลปพฤกษ ชัยพฤกษ กาฬพฤกษ มะพลับ ทองกวาว สาละลังกา และ
นางพญาเสือโครง
-ปรับเปลี่ยนอุปกรณเครื่องปรับอากาศ/อุปกรณไฟฟา
-การรณรงคการเลิก-ลดใชพลาสติก และโฟมของหนวยงาน
-กิจกรรมรวมประกาศเจตนารมณ เลิก-ลด การใชภาชนะจากโฟมและ
พลาสติกแบบหูหิ้ว

กลยุทธ
การเสริมสรางความ
สมดุลระหวางชีวิตกับ
การทํางาน

ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรมที่
เสริมสรางความ
สมดุลระหวางชีวิต
กับการทํางาน
(ระดับกรม)

คาเปาหมาย
อยางนอย
5 กิจกรรม

ผลการ
ดําเนินงาน
สูงกวา
คาเปาหมาย

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
4. การจัดกิจกรรม/
โครงการเสริมสราง
ความสมดุล
ระหวางชีวิตกับงาน

คําอธิบายรายละเอียด
ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน
โดยไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ
-การเสริมสรางความรูด านสุขภาพกาย ผานทางชองทางตางๆ บอรด
ประชาสัมพันธ
-พิธีการจัดงานกฐินประราชทานกรมปาไม ประจําปงบประมาณ 2561
-รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
-โครงการประชารัฐรวมใจจิตอาสาขยายพันธุตน รวงผึ้ง
-การเขารวมโครงการเขาวัดปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ ณ วัดเสมียน
นารี เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2561
-การเขารวมโครงการบรรยายธรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณออม
ทรัพยกรมปาไม
-กิจกรรมการออกกําลังกาย ในตอนเย็นวันพุธของทุกสัปดาห
-โครงการตรวจสุขภาพประจําป และติดตามผล
-โครงการบรรยายธรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั ิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่
12 มีนาคม 2561 ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
-ปดประกาศประชาสัมพันธคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา
-โครงการปฏิบัติธรรม/บรรยายธรรม ณ วัดประดิษฐวนาราม เมือ่ วันที่ 28
กุมภาพันธ 2561

กลยุทธ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปน
ธรรม เหมาะสมกับ
ความสามารถ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ระดับความสําเร็จใน จํานวน 1 เลม
การจัดทําคูมือระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการกรม
ปาไม

ครบตามคา
เปาหมาย

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
5.การจัดทําคูมือ
ระบบการบริหารผล
การปฏิบัติราชการ
กรมปาไม

คําอธิบายรายละเอียด
การจัดทําคูมือระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมปาไม มีขั้นตอน
การดําเนินการ ดังนี้
ระดับ 1 กําหนดชื่อเรื่อง/กรอบการดําเนินการในการจัดทําคูมือระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการกรมปาไม
ระดับที่ 2 แตงตัง้ คณะทํางานจัดทําคูมือระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการกรมปาไม
ระดับที่ 3 ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา (ราง) คูมอื ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการกรมปาไม
ระดับ 4 เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบคูมอื ฯ
ระดับ 5 เผยแพรคูมือระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมปาไม

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรกรมปาไม
เปาประสงค 1) บุคลากรไดรับการศึกษาพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
2) บุคลากรมีขวัญกําลังใจและความกาวหนาในอาชีพ
3) บุคลากรที่มีผลงานโดดเดนไดรับการยกยองชมเชย
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

สงเสริมและพัฒนาวิธีการ
ทํางานใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

รอยละของจํานวน
หนวยงานที่จดั
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาทักษะ
ความรูค วามสามารถ
ใหเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบ
(ระดับกรม)

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ระดับความสําเร็จของ
การสํารวจความ
ตองการในการ
ฝกอบรม (Training
Needs Survey) ของ
บุคลากรกรมปาไม

ระดับ 5

ผลการ
ดําเนินงาน
ต่ํากวา
คาเปาหมาย
(รอยละ
44.73)

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
6. การจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาทักษะความรู
ความสามารถให
เหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบ

ครบตามคา 7.การสํารวจความ
เปาหมาย ตองการในการ
ฝกอบรม (Training
Needs Survey)

คําอธิบายรายละเอียด/
-กําหนดใหหนวยงานจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ หรือ
-สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่ในหนวยงานไดเขารับการอบรม

ในหลักสูตรตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อเพิ่ม
ความรูความเขาใจในการเสริมสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน หรือ
-กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมและจําเปนตามสภาพการณปจจุบันของ
หนวยงาน เปนตน
จํานวนหนวยงานทัง้ หมด
38 หนวยงาน
จํานวนหนวยงานทีด่ ําเนินการรายงาน 17 หนวยงาน
คิดเปน รอยละ 44.73
การสํารวจความตองการในการฝกอบรม (Training Needs Survey) โดยมี
การดําเนินการ ดังนี้
ระดับ 1 สํารวจความตองการในการฝกอบรม ตามหนังสือสํานักบริหาร
กลาง ที่ ทส 161.4/ว958 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561
ระดับ 2 –

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

สงเสริมกระบวนการ
จัดการความรู
เสริมสรางขีด
สมรรถนะของบุคลากร
และมุงสงเสริมให
ผูปฏิบัติงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน

คาเปาหมาย

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
แบงปนและ
ถายทอดองค
ความรู

ผลการ
ดําเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

สูงกวา
8.กิจกรรมแบงปน
คาเปาหมาย และถายทอดองค
ความรู

คําอธิบายรายละเอียด/
ระดับ 3 วิเคราะหผลสํารวจความตองการในการฝกอบรม พบวา ผูตอบ
แบบสํารวจมีความตองการในการฝกอบรมดานภาษาอังกฤษ
ดานคอมพิวเตอร และดานความรูที่จาํ เปนในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลีย่ รวม 3.47
ระดับ 4 –
ระดับ 5 สรุปผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมฯ หนังสือกรมปาไม
ที่ ทส 1601.4/ว11495 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง
สรุปผลการสํารวจความตองการในการฝกอบรม (Training Needs
Survey) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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
ครั้งที่ 1 จัดโดยสํานักจัดการปาชุมชน เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 2 สํานักสงเสริมการปลูกปา เมือ่ วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 3 สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ เมื่อวันที่ 6-8
ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 4 สํานักการอนุญาต เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ 2561 ตามหนังสือ
สํานักการอนุญาต
ครั้งที่ 5 สํานักแผนงานและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 6 สํานักบริหารกลาง สํานักกฎหมาย กลุม พัฒนาระบบบริหาร และ
กลุมตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

สรางขวัญกําลังใจและ
ความกาวหนาในอาชีพ
ใหกับบุคลากรในองคกร

จํานวนตําแหนงที่มีการ
ปรับปรุงกําหนด
ตําแหนงเปนระดับที่
สูงขึ้น

อยางนอย
2 ตําแหนง

สนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจ
ใหบุคลากรเปนคนดี คน
เกงและมีการยอมรับ

จํานวนกิจกรรม
เสริมสรางแรงจูงใจให
บุคลากรกรมปาไมเปน
คนดี คนเกง และมีการ
ยอมรับ
(ระดับกรม)

อยางนอย
2 โครงการ/
กิจกรรม

ผลการ
ชื่อโครงการ/
คําอธิบายรายละเอียด/
ดําเนินงาน
กิจกรรม
สูงกวา
9.การจัดทําปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงกําหนดตําแหนงโดยเปลีย่ นชื่อในสายงาน
เปาหมาย กําหนดตําแหนงเปน จํานวน 5 ตําแหนง 14 อัตรา
ระดับที่สูงขึน้
-นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
-นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
-นิติกร
2 อัตรา
-นักวิชาการพัสดุ
1 อัตรา
-นักวิชาการปาไม 8 อัตรา
สูงกวา
10. โครงการ/
โครงการ/กิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจ เปนการสนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจให
เปาหมาย กิจกรรมเสริมสราง บุคลากรเปนคนดี คนเกงและมีการยอมรับ โดยกําหนดใหหนวยงาน
แรงจูงใจ
สนับสนุนขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด เขารวมการคัดเลือกใน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อใหเปน
ขาราชการที่ดี เปนคนเกง และเปนที่ยอมรับ
-การคัดเลือกขาราชการ/ลูกจางประจําดีเดน
-ชองทางการเผยแพรผลงาน ทางเว็บไซตหนวยงาน
-รางวัลยกยองผูใ หการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมปาชุมชนประจําป
2561
-กิจกรรมแบงปนและถายทอดองคความรูของหนวยงาน
-รวมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมปาไม
เปาประสงค บุคลากรกรมปาไมไดรับสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
กลยุทธ
การเพิ่มสวัสดิการใหม

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ
สําเร็จในแตละ
ปงบประมาณ

คาเปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

อยางนอย 2
โครงการ/
กิจกรรม

สูงกวาคา
เปาหมาย

11. การเพิ่มสวัสดิการ
ใหม

คําอธิบายรายละเอียด/
-การเผยแพรขาวสารดานสวัสดิการผานทางโซเซียลมีเดีย
หนาเพจเฟสบุค สวัสดิการ กรมปาไม เพื่อใหความรูดา นสุขภาพ
และสวัสดิการ แกบุคลากรกรมปาไม
-กิจกรรมรับบริการตรวจและรักษาทันตกรรม
-กิจกรรมแจงเปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคมของผูประกันตนในสังกัด
กรมปาไม กับโรงพยาบาลเปาโล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

