
         ด่วนที่สุด  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กรมป่าไม้ ส านักบริหารกลาง โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5196        
ที่   ทส 1601.3/ว 7113   วันที่      3    เมษายน   2562     
เรื่อง  แผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564  

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน 
 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน 
 ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก 
 ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13  
 ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ ขอส่งแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 โดยสามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้จากเว็บไซต์ https://new.forest.go.th/person/circular/ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 
ทุกคนในสังกัดทราบ ส าหรับส านักบริหารกลาง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอให้ด าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 – มี.ค.62)  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ให้ส านักบริหารกลางทราบภายในวันที่  19  เมษายน 2562 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
  

 
( นางอ านวยพร  ชลด ารงค์กุล ) 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมป่าไม้ 

 
 

 
  

https://new.forest.go.th/person/circular/


 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 

                                                                           รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อตัวชี้วัด : ............................................................................................................................. ................. 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ........................................................................ .......................................................  
ผู้ด าเนินการ/จัดเก็บข้อมูล/รายงานผล : ................................................................................................  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 

รายละเอียดการด าเนินการ 

๑  
๒  
๓  
๔  
๕  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

การค านวณคะแนนจาก
ผลการด าเนินงาน : 
ระดับคะแนน  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ค่าเป้าหมาย      
ค่าระดับคะแนนที่ได้      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงาน :  
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง 

                                                                                                กรมป่าไม ้ 
 

แผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ 

พ.ศ. 2559-2564     
 



แผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จในการ
ติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตาม 
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เป้าหมายระดับ 4  
จะด าเนินการช่วง ต.ค.-ธ.ค. 2562 

ระดับ 1 : ติดตามผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 
ระดับ 2 : รวบรวมรายงาน สรุปผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
ระดับ 3 : ติดตามผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 
ระดับ 4 : จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ  
เสนออธิบดีกรมป่าไม้  
 

ส่วนการเจ้าหน้าที่  
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดรับกับภารกิจของกรมป่าไม้  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
มีโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังสอดคล้อง
กับภารกิจของ 
กรมป่าไม้ 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าโครงสร้างและ
กรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
กรมป่าไม้ 

แผนงานจัดท าโครงสร้างและ
กรอบอัตราก าลังของ 
กรมป่าไม้ 

 ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 
กพร. และทุกหน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ปรับปรุงโครงสร้างกรมป่าไม้ ระดับ 1 วิเคราะห์ภารกิจและ 
ความคุ้มค่าในการปรับปรุงโครงสร้าง 
กรมป่าไม้ 
ระดับ 2 แต่งตั้งคณะท างานย่อยประสาน
การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 
กรมป่าไม้ 
ระดับ 3 ประชุมคณะท างานย่อยประสาน
การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 
กรมป่าไม้ 
ระดับ 4 ประชุมคณะท างานแบ่ง 
ส่วนราชการกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณา 
ร่างค าชี้แจงประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการกรมป่าไม้ 
ระดับ 5 สรุปรายงานผู้บริหารและ 
เสนอค าชี้แจงประกอบค าขอปรับปรุง 
โครงสร้างส่วนราชการกรมป่าไม้  
 
 
 

กพร. ร่วมกับ  
ส่วนการเจ้าหน้าที่ และ 
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

  2. วิเคราะห์อัตราก าลัง 
ให้สอดคล้องกับภารกิจของ 
กรมป่าไม้ 
    - วิเคราะห์และบริหารกรอบ
อัตราก าลังลงสู่ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ และศูนย์ป่าไม้  

ระดับ 1 ประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนว
ทางการบริหารอัตราก าลัง 
ระดับ 2 จัดท ารายงานสรุปประเด็น 
การหารือแนวทางการบริหารอัตราก าลัง 
เสนอกรมป่าไม้ 
ระดับ 3 แจ้งเวียนและถือปฏิบัติ ชี้แจง 
ท าความเข้าใจและติดตามการบริหาร
อัตราก าลังของแต่ละหน่วยงาน 
ระดับ 4 รวบรวมข้อมูล การบริหาร
อัตราก าลังของส านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ 1 - 13 และศูนย์ป่าไม้ 
ระดับ 5  จัดท ารายงานการบริหารอัตราก าลัง 
และรายงานกรมป่าไม้ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ  
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 

  3. การปรับปรุงต าแหน่ง
ข้าราชการให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ 

ระดับ 1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและ 
วิเคราะห์ ประเภทสายงานและต าแหน่ง
ของกรมป่าไม้ที่จะปรับปรุงต าแหน่ง 
ระดับ 2 เสนอขอความเห็นชอบจาก 
อ.ก.พ. กรมป่าไม้  
ระดับ 3 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประเมินค่างาน 
ระดับ 4 เสนอ อ.ก.พ.กรมป่าไม้  
เพ่ือพิจารณา 
ระดับ 5 เสนออธิบดีกรมป่าไม้ 
ให้ความเห็นชอบ ปรับปรุงต าแหน่งและ 
ลงนามในค าสั่ง 
 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ  
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 บริหารระบบผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การบริหารระบบผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพและ
สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของกรม 
ได้บรรลุผล 

ระดับความส าเร็จของ
การบริหารระบบ 
ผลการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของกรม 
ได้บรรลุผล 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และ 
รับฟังความคิดเห็นด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล และจัดท า
ประเด็น/หัวข้อ ส าหรับการเผยแพร่ให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของแต่ละหน่วยงาน 
ระดับ 2 จัดท าเอกสาร คู่มือประกอบ 
ระดับ 3 ลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ และ 
รับฟังความคิดเห็นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ระดับ 4 รวบรวม ข้อคิดเห็นและวิเคราะห์
สรุปผล 
ระดับ 5 เสนออธิบดีกรมป่าไม้  
เพ่ือรับทราบ 
 

ส านักบริหารกลาง 
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มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

มีแนวทางในการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 
ที่ชัดเจนเป็นระบบ 
โปร่งใสและเป็นธรรม 

ระดับความส าเร็จของการ
ก าหนดแนวทางในการสรร
หา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายที่
ชัดเจนเป็นระบบ โปร่งใส
และเป็นธรรม 

 ๑. ก าหนดแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้
อย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ 
เป็นธรรม 
     - การคัดเลือกจากบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง 
หนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ 
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการ กรมป่าไม้  
  - การรับโอนข้าราชการจาก 
ส่วนราชการอ่ืนมาสังกัด 
กรมป่าไม้  
  - การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การพิจารณาความเหมาะสม
และคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

ระดับ 1  แต่งตั้งคณะท างาน ฯ 
ระดับ 2  รวมรวบข้อมูล ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  
ระดับ 3  ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระดับ 4  ด าเนินการตามแผนงาน ขั้นตอน 
ที่ก าหนดไว้ 
ระดับ 5  เสนอค าสั่งรับโอน /บรรจุผู้ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับราชการ/ค าสั่งเลื่อนข้าราชการ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด แผนงาน/ โครงการ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการท างาน 
 
 

ร้อยละของบุคลากร 
ที่มคีวามพึงพอใจในการท างาน 

โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
ในการท างานและความผูกพัน 
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
ในการท างาน 

ระดับ 1  ร้อยละ 65 
ระดับ 2  ร้อยละ 70 
ระดับ 3  ร้อยละ 75 
ระดับ 4  ร้อยละ 80 
ระดับ 5  ร้อยละ 86 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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