
    ด่วนที่สุดด่วนที่  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กรมป่าไม้ ส านักบริหารกลาง โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5196   

ที่   ทส 1601.3/ ว 4731 วันท่ี   14   มีนาคม  2561  

เรื่อง  แผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน 

ผูต้รวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน 

ผูอ้ านวยการส านักทุกส านัก 

ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13  

ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 

ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

หัวหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 

หัวหนา้กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรมกรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ ขอส่งแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 

จากเว็บไซต์ www.forest.go.th/person และขอให้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคน 

ในสังกัดทราบ ส าหรับส านักบริหารกลาง ส านักแผนงานและสารสนเทศ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ขอใหด้ าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

http://www.forest.go.th/person


    ด่วนที่สุดด่วนที่สบันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักบริหารกลาง ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5196  

ที่   ทส 1601.3/ 1330    วันท่ี      8      มีนาคม  2561

เรื่อง   แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564  

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ 

เรื่องเดิม 

ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 นั้น 

ข้อเท็จจริง 

ส านักบริหารกลาง ขอรายงานผลการด าเนนิการ ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ .ศ. 2559-2564 ร้อยละของ

ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เท่ากับ 77.5 ดังนี้ (เอกสาร 1) 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละของความส าเร็จเท่ากับ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดรับกับภารกิจของ

กรมป่าไม้ จ านวน 1 แผนงาน 4 โครงการ ได้แก่ แผนงานจัดท าโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของ

กรมป่าไม ้ค่าเฉลี่ยร้อยละของความส าเร็จเท่ากับ 85 ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี ้

1) โครงการทบทวนโครงสรา้งกรมป่าไม้ ร้อยละของความส าเร็จเท่ากับ 100

2) โครงการทบทวนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ (วิเคราะห์

และบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการกรมป่าไม้) ร้อยละของความส าเร็จเท่ากับ 100 

3) จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับ

สูงขึ้นของกรมป่าไม้ ร้อยละของความส าเร็จเท่ากับ 60 

4) โครงการวิเคราะหโ์ครงสรา้งอายุข้าราชการ ร้อยละของความส าเร็จเท่ากับ 80

มิติที่ 3... 
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารระบบผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรข์อง

กรมป่าไม้ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการทบทวนสมรรถนะประจ าต าแหน่ง ยังไม่ได้ด าเนินการ 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผดิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จ านวน 

1 โครงการ ได้แก่ โครงการทบทวนแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้อย่างเป็นระบบ 

โปร่งใสและเป็นธรรม ร้อยละของความส าเร็จเท่ากับ 100 

มิติที่ 5 คุณภาพชวีิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน จ านวน 1 โครงการ 

ได้แก่ โครงการส ารวจความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในการท างาน 

ร้อยละของความส าเร็จเท่ากับ 100 

2. ส านักบริหารกลาง ได้น าผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาศึกษา

วิเคราะหเ์พื่อวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้

และได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 เรียบร้อยแลว้ (เอกสาร 2) 

ข้อพิจารณา 

ส านักบริหารกลาง พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

1. รับทราบผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 

2. อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 

3. ลงนามในหนังสือแจง้เวียนหนว่ยงาน



แผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การตดิตาม
ประเมินผลการ
ด าเนนิงานตาม
แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จในการ
ติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตาม 
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนนิการตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 1 : จัดท ารายงานรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 พร้อมข้อเสนอแนะเสนออธิบดี
กรมป่าไม้ 
ระดับ 2 : จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระดับ 3 : ติดตามผลการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน  
ระดับ 4 : รายงานสรุปผลการ
ด าเนนิงานรอบ 6 เดือน 
ระดับ 5 : ติดตามผลการด าเนินงาน
รอบ 12 เดือน 

ส่วนการเจ้าหน้าที่  
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 

หนา้ 1/8



   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดรับกับภารกิจของกรมป่าไม้ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

หนว่ยงาน 
มีโครงสรา้งและ
กรอบอัตราก าลัง
สอดคล้องกับภารกิจ
ของกรมป่าไม้ 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าโครงสรา้ง
และกรอบอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมป่าไม้ 

แผนงานจัดท าโครงสร้างและ

กรอบอัตราก าลังของ 

กรมป่าไม้ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 
กพร. และทุกหน่วยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการทบทวนโครงสรา้ง
กรมป่าไม้ 
    (จัดตั้งหนว่ยงานในพื้นที่
ระดับจังหวัดและอ าเภอ) 

ระดับ 1 วิเคราะหภ์ารกิจและ 
ความคุ้มค่าในการปรับปรุงโครงสรา้ง 
กรมป่าไม้ 
ระดับ 2 แตง่ตั้งคณะท างานย่อย
ประสานการปรับปรุงโครงสร้าง 
ส่วนราชการกรมป่าไม้ 
ระดับ 3 ประชุมคณะท างานย่อย
ประสานการปรับปรุงโครงสร้าง 
ส่วนราชการกรมป่าไม้ 
ระดับ 4 ประชุมคณะท างานแบ่ง 
ส่วนราชการกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณา
ร่างค าชีแ้จงประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสรา้งสว่นราชการกรมป่าไม้ 
ระดับ 5 สรุปรายงานผูบ้ริหารและ
เสนอค าชี้แจงประกอบค าขอปรับปรุง 
โครงสรา้งสว่นราชการกรมป่าไม้  

กพร. ร่วมกับ  
ส่วนการเจ้าหน้าที่ และ 
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 

หนา้ 2/8



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการทบทวนอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับภารกิจของ
กรมป่าไม้ 
    - วิเคราะห์และบริหาร
กรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ 1 ส ารวจขอ้มูลอัตราก าลัง
พนักงานราชการแต่ละส านัก/กลุ่ม 
ระดับ 2 วิเคราะหอ์ัตราการสูญเสีย
อัตราก าลังพนักงานราชการของแต่ละ
ส านัก/กลุ่ม 
ระดับ 3 รวบรวมข้อมูล ค าขอปรับ
อัตราก าลังพนักงานราชการจาก
หนว่ยงานในสังกัดเพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ 
กรมป่าไม้พิจารณา 
ระดับ 4 ประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
กรมป่าไม้  
ระดับ 5  จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
กรมป่าไม้ และน าเสนออธิบดีกรมป่าไม้
เพื่อพิจารณา ใหค้วามเห็นชอบ  

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 

3. การก าหนดต าแหน่งเพื่อ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
เป็นระดับสูงขึ้นของกรมป่าไม้ 

ระดับ 1 ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล  
การก าหนดต าแหน่งเพื่อปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งเป็นระดับ 
สูงขึ้นของกรมป่าไม้ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 2 ศกึษา รวบรวมข้อมูลและ 
วิเคราะห์ ประเภทสายงานและระดับ
ต าแหน่งของกรมป่าไม้ที่จะก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น 
ระดับ 3 จัดท ารา่งการก าหนดต าแหนง่
เพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้นของกรมป่าไม้ 
ระดับ 4 เสนออธิบดีกรมป่าไม้ 
ให้ความเห็นชอบ 
ระดับ 5 เสนอเข้าที่ประชุม อ.ก.พ. 
กรมป่าไม้ พจิารณาต่อไป 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน

การบริหารทรัพยากร
บุคคลมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดการข้อมูล

สารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

1.โครงการจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 1 แตง่ตั้งคณะท างานจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล   
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 วิเคราะหข์้อควรปรับปรุงของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร

ส่วนการเจ้าหน้าที่รว่มกับ  
ศูนย์สารสนเทศ  

และทุกหน่วยงานสนับสนุน 
 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ทรัพยากรบุคคล 
ระดับ 4  - 

ระดับ 5 รายงานผลการวิเคราะห์เพื่อ
ขออนุมัตจิากผู้มีอ านาจ และแจ้งไปยัง
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง   

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารระบบผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การบริหารระบบผล

การปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างประสทิธิภาพและ

สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรข์องกรมได้

บรรลุผล 

ระดับความส าเร็จของ

การบริหารระบบ 

ผลการปฏิบัติงาน 

ใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของกรม 

ได้บรรลุผล 

1. โครงการจัดท าแนวทาง

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในกรมป่าไม้ 

ระดับ 1 แตง่ตั้งคณะท างาน  

ระดับ 2 การประชุมคณะท างานฯ  

เพื่อพัฒนาแนวทางประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมป่าไม้ 

ระดับ 3 เสนอผูบ้ริหารให้ความ

เห็นชอบและประเมินการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในกรมป่าไม้ตามแนวทาง 

ทีก่ าหนด 

ระดับ 4 น าผลการประเมินฯ ไปใช้ใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 

ทุกหน่วยงานสนับสนุน 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

กรมป่าไม้ (เชน่ การเลื่อนเงินเดือน  

การแต่งตั้งข้าราชการ  เป็นต้น) 

ระดับ 5 ติดตามการน าผลการประเมนิ

ฯ ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของกรมป่าไม้ พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงระบบผลการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

มีแนวทางในการสรรหา 

บรรจ ุแตง่ตัง้ โยกย้าย 

ที่ชัดเจนเป็นระบบ 

โปร่งใสและเป็นธรรม 

ระดับความส าเร็จของการ

ก าหนดแนวทางในการ

สรรหา บรรจุแต่งตั้ง 

โยกย้ายที่ชัดเจนเป็น

ระบบ โปร่งใสและ 

เป็นธรรม 

 ๑. โครงการทบทวน 

แนวทางการบริหารทรัพยากร

บุคคลของกรมป่าไม้อย่างเป็น

ระบบ โปร่งใสและเป็นธรรม 

     - การคัดเลือกจากบัญชี 

ผูส้อบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่ง

ไปขึน้บัญชีเป็นผูไ้ด้รับ 

การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 

ระดับ 1  แต่งตั้งคณะท างาน ฯ 

ระดับ 2  รวมรวบข้อมูล ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง  

ระดับ 3  ประชุมคณะท างานฯ  

เพื่อก าหนดหลักเกณฑแ์ละขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระดับ 4  ด าเนินการตามแผนงาน ขั้นตอน

ที่ก าหนดไว้ 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 

ทุกหน่วยงานสนับสนุน 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

เป็นข้าราชการ กรมป่าไม้ 

  - การรับโอนข้าราชการจาก

ส่วนราชการอื่นมาสังกัด 

กรมป่าไม้  

  - การสอบแข่งขันเพื่อบรรจ ุ

และแต่งตัง้บุคคลเข้ารับ

ราชการในต าแหน่ง 

เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 

  - การพิจารณาความเหมาะสม

และคัดเลือกเพื่อเลื่อน

ข้าราชการเพื่อแตง่ตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

ระดับ 5  เสนอค าสั่งรับโอน /บรรจุผูไ้ด้รับ

การคัดเลือกเข้ารับราชการ/ค าสั่งเลื่อน

ข้าราชการ 



มิติที่ 5 คุณภาพชวีิตและความสมดุลของชีวติและการท างาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรมีความพึงพอใจ

ในการท างาน 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มี

ความพึงพอใจในการท างาน 

๑. โครงการส ารวจความพึงพอใจ

ในการท างานและความผูกพัน

ของบุคลากรที่มตี่อองค์กร 

ในการท างาน 

ระดับ 1  ร้อยละ 60 

ระดับ 2  ร้อยละ 65 

ระดับ 3  ร้อยละ 70 

ระดับ 4  ร้อยละ 75 

ระดับ 5  ร้อยละ 80 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 

ทุกหน่วยงานสนับสนุน 

2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

ของโครงการที่ด าเนินงานได้

ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ในแตล่ะปี 

ตามแผนกลยุทธ์การสร้าง

ความผาสุกและความผูกพัน

ของบุคลากรกรมป่าไม้ 

๒. โครงการตดิตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์การสร้าง

ความผาสุกและความผูกพัน

ของบุคลากรกรมป่าไม้ 

ระดับ 1  ร้อยละ 70 

ระดับ 2  ร้อยละ 75 

ระดับ 3  ร้อยละ 80 

ระดับ 4  ร้อยละ 85 

ระดับ 5  ร้อยละ 90 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 

ทุกหน่วยงานสนับสนุน 

     อนุมัต ิ     . ............................................................ 

       (.............................................................) 

    ต ำแหน่ง  ...................................................................... 




