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สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตามแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนงาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เป้าหมายระดับ 
4 และ 5 จะด าเนินการช่วง 
ต.ค.-ธ.ค. 2560 

ระดับความส าเร็จ
ในการตดิตาม
ประเมินผล 
การด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

ระดับ 1 : ติดตามผลการ
ด าเนนิงานรอบ 6 เดือน 

ระดับ 2 : รวบรวม
รายงาน สรุปผลการ
ด าเนนิงานรอบ 6 เดือน 

ระดับ 3 : ติดตามผลการ
ด าเนนิงานรอบ 12 เดือน 

ระดับ 4 : จัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน  

ระดับ 5 : สรุปผลการ
ด าเนินงาน พร้อม
ข้อเสนอแนะ เสนออธิบดี
กรมป่าไม้ 

ผล : ระดับ 3 ติดตามผลการด าเนินงานรอบ  
6 เดือน ตามหนังสือ สบก. ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/
ว7269 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ติดตามผล
การด าเนินงานรอบ 12 เดือน ตามหนังสอื สบก.  
ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว5312 ลงวันที่  
18 กันยายน 2560 สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 คิดเป็นรอ้ยละ 77.50 

ส่วนการเจ้าหน้าที่  

ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดรับกับภารกิจของกรมป่าไม้  
 

แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานจัดท าโครงสร้าง

และกรอบอัตราก าลังของ 

กรมป่าไม้ 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าโครงสรา้ง
และกรอบอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมป่าไม้ 

  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกับ กพร. และทุก
หนว่ยงานสนับสนุน 

1. โครงการทบทวน
โครงสรา้งกรมป่าไม้ 

 ระดับ 1 วิเคราะหภ์ารกิจ
และความคุ้มค่าในการ
ปรับปรุงโครางสร้าง 
กรมป่าไม้ 
ระดับ 2 แตง่ตั้ง
คณะท างานย่อยประสาน
การปรับปรุงโครงสร้าง 
ส่วนราชการกรมป่าไม้ 
ระดับ 3 ประชุม
คณะท างานย่อยประสาน
การปรับปรุงโครงสร้าง 
ส่วนราชการกรมป่าไม้ 
ระดับ 4 ประชุม
คณะท างานแบ่ง 

ผล : ระดับ 5 กพร. ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. แตง่ตัง้คณะท างานแบ่งส่วนราชการภายใน 

กรมป่าไม้ 
2. วิเคราะห์ภารกิจและความคุ้มค่าในการ

ปรับปรุงโครงสร้างตามแนวทางที่ส านักงาน กพร.
ก าหนด 

3. จัดท ารา่งค าชีแ้จงประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสรา้ง 

4. ประชุมคณะท างานแบ่งสว่นราชการ เพื่อ
พิจารณาร่างค าชีแ้จงประกอบค าขอปรับปรุงโครงสร้าง 

5. เสนอค าขอการปรับปรุงโครงสรา้งแบ่งสว่น
ราชการกรมป่าไม้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม น าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง

กพร. ร่วมกับ  
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
และ 
ทุกหน่วยงาน
สนับสนุน 
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แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนราชการกรมป่าไม้ 
เพื่อพิจารณาร่างค าชีแ้จง
ประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสรา้งสว่นราชการ
กรมป่าไม้ 
ระดับ 5 สรุปรายงาน
ผูบ้ริหารและเสนอค าชีแ้จง
ประกอบค าขอปรับปรุง 
โครงสรา้งสว่นราชการ
กรมป่าไม้ ให้กระทรวง
พิจารณาต่อไป 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

2. โครงการทบทวน
อัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับภารกิจของกรมป่าไม้ 
    - วิเคราะห์และบริหาร
กรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการกรมป่าไม้  

 ระดับ 1 ประชุมหารอื 
เพื่อก าหนดแนวทางการ
บริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการ 
กรมป่าไม้ 
ระดับ 2 จัดท ารายงาน
สรุปประเด็นการหารอื
แนวทางการบริหาร
อัตราก าลังพนักงาน
ราชการกรมป่าไม้ 
ระดับ 3 รวบรวมข้อมูล 
ค าขอปรับอัตราก าลัง

ผล : ระดับ 5 สบก. ได้ประชุมรว่มกับทุกหน่วยงาน 
เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และ
จัดท ารายงานสรุปประเด็นการหารือ แจง้ให้ทุก
หนว่ยงานวเิคราะหค์วามตอ้งการอัตราพนักงาน
ราชการในสังกัด และรวบรวมเสนอคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการกรมป่าไมพ้ิจารณา ในการ
ประชุม ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 
ที่ประชุมมีมตใิห้เกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ
ตามที่เสนอ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้พิจารณาเห็นชอบ 
คามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 898/2560 ลงวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2560 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกับ ทุกหนว่ยงาน
สนับสนุน 
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แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

พนักงานราชการจาก
หนว่ยงานในสังกัด 
เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ 
กรมป่าไม้พิจารณา 
ระดับ 4 ประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ 
กรมป่าไม้  
ระดับ 5  จัดท ารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ 
กรมป่าไม้ และน าเสนอ
อธิบดีกรมป่าไม้เพื่อ
พิจารณา ใหค้วามเห็นชอบ  

3. จัดท าแผนการก าหนด
ต าแหน่งเพื่อปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งเป็นระดับ 
สูงขึ้นของกรมป่าไม้ 

 ระดับ 1 แตง่ตั้ง
คณะท างานจัดท า
แผนการก าหนดต าแหน่ง
เพื่อปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับ 
สูงขึ้นของกรมป่าไม้ 

ผล : ระดับ 3 จัดท าแผนการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึน้ จ านวน 7 ต าแหน่ง ได้แก่ 
ระดับเชี่ยวชาญ 1 อัตรา ระดับช านาญการพิเศษ  
5 อัตรา ระดับอาวุโส 1 อัตรา  
 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกับ ทุกหนว่ยงาน
สนับสนุน 
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แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 2 ศกึษา รวบรวม
ข้อมูลและ วเิคราะห์ 
ประเภทสายงานและระดับ
ต าแหน่งของกรมป่าไม้ที่
จะก าหนดต าแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้น 
ระดับ 3 จัดท ารา่ง
แผนการก าหนดต าแหน่ง
เพื่อปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับ 
สูงขึ้นของกรมป่าไม้ 
ระดับ 4 ประชุม
คณะท างานฯ 
ระดับ 5 เสนออธิบดี 
กรมป่าไม้ 
ให้ความเห็นชอบ เพื่อ
เสนอเข้าที่ประชุม อ.ก.พ. 
กรมป่าไม้ พจิารณาต่อไป 

4. โครงการวิเคราะห์
โครงสรา้งอายุข้าราชการ 

 ระดับ 1 ทบทวนรายงาน
ผลการวิเคราะห์
โครงสรา้งอายุข้าราชการ 
กรมป่าไม้ 
ระดับ 2 ศกึษาและ

ผล : ระดับ 4 ด าเนนิการทบทวนรายงานผล 
การวิเคราะหโ์ครงสร้างอายุข้าราชการกรมป่าไม ้และ
จัดท า (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์โครงสร้างอายุ
ข้าราชการกรมป่าไม ้แจ้งเวียน (ร่าง) รายงานผล 
การวิเคราะหโ์ครงสร้างอายุข้าราชการกรมป่าไม ้ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกับ ทุกหนว่ยงาน
สนับสนุน 



หนา้ 6 / 9 

 

แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูลต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง วเิคราะห์ 
การเกษียณอายุราชการ
ในช่วง 5 ปีขา้งหน้า โดย
จ าแนกตามหนว่ยงานและ
สายงาน 
ระดับ 3 จัดท า (ร่าง) 
รายงานผลการวิเคราะห์
โครงสรา้งอายุข้าราชการ
กรมป่าไม้ 
ระดับ 4 แจ้งเวียน (ร่าง) 
รายงานผล 
การวิเคราะหโ์ครงสร้าง
อายุข้าราชการกรมป่าไม้ 
ระดับ 5 เสนออธิบดีกรม
ป่าไม้เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

ตามหนังสอื สบก. ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว573 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารระบบผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

แผนงาน/ โครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการทบทวน

สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

ระดับความส าเร็จของ

การบริหารระบบ 

ผลการปฏิบัติงาน 

ใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของกรม 

ได้บรรลุผล 

ระดับ 1  - 

ระดับ 2  - 

ระดับ 3  - 

ระดับ 4  - 

ระดับ 5  แต่งตั้ง

คณะท างานทบทวน

สมรรถนะประจ าต าแหน่ง

ของขา้ราชการกรมป่าไม้ 

ผล : ยังไม่มีการทบทวนสมรรถนะประจ าต าแหนง่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ร่วมกับ 

ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. โครงการทบทวน 

แนวทางการบริหารทรัพยากร

บุคคลของกรมป่าไม้อย่าง

เป็นระบบ โปร่งใสและ 

เป็นธรรม 

ระดับความส าเร็จของ

การก าหนดแนวทาง 

ในการสรรหา บรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้ายที่ชัดเจน

เป็นระบบ โปร่งใสและ 

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะท างาน ฯ 

ระดับ 2 รวมรวบข้อมูล 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ระดับ 3 ประชุมคณะท างานฯ  

เพื่อก าหนดหลักเกณฑแ์ละ

ผล : ระดับ 5  

       1) คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ในต าแหน่ง

หนึ่งไปขึน้บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแตง่ตั้ง

เป็นข้าราชการ กรมป่าไม้ จ านวน 7 ต าแหน่ง 14 อัตรา 

       2) รับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่นมาสังกัด 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ร่วมกับ 

ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 
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แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

     - การคัดเลือกจากบัญชี 

ผูส้อบแข่งขันได้ในต าแหน่ง

หนึ่งไปขึน้บัญชีเป็นผูไ้ด้รับ 

การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 

เป็นข้าราชการ กรมป่าไม้  

  - การรับโอนข้าราชการจาก

ส่วนราชการอื่นมาสังกัด 

กรมป่าไม้  

  - การสอบแข่งขันเพื่อ

บรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเข้า

รับราชการในต าแหน่ง 

เจ้าพนักงานป่าไม้

ปฏิบัติงาน 

  - การพิจารณาความ

เหมาะสมและคัดเลือกเพื่อ

เลื่อนขา้ราชการเพื่อแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหนง่ที่สูงขึ้น 

เป็นธรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระดับ 4  ด าเนินการตาม

แผนงาน ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

ระดับ 5  เสนอค าสั่งรับโอน /

บรรจุผูไ้ด้รับการคัดเลือกเข้า

รับราชการ/ค าสั่งเลื่อน

ข้าราชการ 

กรมป่าไม้ จ านวน 11 ต าแหน่ง 32 อัตรา 

      3) สอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเข้ารับ

ราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จ านวน 

11 อัตรา 

     4) พิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อน

ข้าราชการเพื่อแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่ที่สูงขึ้น จ านวน 

52 อัตรา ดังนี้ 

           - เลื่อนขึ้นระดับอาวุโส  จ านวน   20  อัตรา 

             - เลื่อนขึน้ระดับช านาญการ จ านวน 17 อัตรา 

           - เลื่อนขึ้นระดับช านาญการพิเศษ จ านวน   

15 อัตรา 
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มิติที่ 5 คุณภาพชวีิตและความสมดุลของชีวติและการท างาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการส ารวจความ 

พึงพอใจในการท างานและ

ความผูกพันของบุคลากร 

ที่มตี่อองค์กรในการท างาน 

ร้อยละของบุคลากรที่มี 

ความพึงพอใจในการ

ท างาน 

ระดับ 1  ร้อยละ 60 

ระดับ 2  ร้อยละ 65 

ระดับ 3  ร้อยละ 70 

ระดับ 4  ร้อยละ 75 

ระดับ 5  ร้อยละ 80 

ผล : ระดับ 4 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการ

ท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มตี่อองค์กร 

ในการท างาน มีค่าคะแนนร้อยละ 76.70 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ร่วมกับ 

ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 

 

 

          

 

 

 


