








 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 



   

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน    

เปาประสงค 1) บุคลากรไดรับขอมูลขาวสาร เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานอยางครอบคลุมท่ัวถึง 
  2) กรมปาไมมีโครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีสอดคลองกับภารกิจของกรมปาไม 
  3) บุคลากรกรมปาไมมีความสัมพันธท่ีดีกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 
  4) บุคลากรกรมปาไมมีสภาพแวดลอม บรรยากาศ และเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
  5) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปฏิบัติงานอยางมีความสุข   
  6) การบริหารผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

คําอธิบายรายละเอียด 
 

การสื่อสาร
และถายทอด
วิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร 
และแผนการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวน
ชองทางในการ
สื่อสารและ
ถายทอด
วิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร 
และแผนการ
ปฏิบัติงาน
(ระดับกรม) 

อยางนอย 
3 ชองทาง 

สูงกวา 
คาเปาหมาย 

1.การสื่อสารและ
ถายทอดวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร และ
แผนการปฏิบัติงาน  

กําหนดใหดําเนินการเผยแพร วิสัยทัศน ยุทธศาสตร ในชองทางตางๆ 
1. เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกรมปาไม 
2. แจงเวียนแผนการปฏิบัติงาน ใหหนวยงานในสังกัดกรมปาไม  
ตามหนังสือ กรมปาไม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1601.23/ว4593 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2562 
3. การประชาสัมพันธ และจัดชองทางการสื่อสาร ทางเฟซบุคของสํานักฯ  
และทางแอพพลิเคชั่นไลนของสํานักฯ 
4. การจัดประชุมซักซอมการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
5. การประชุมผูบริหาร การประชุมประจําเดือนของแตละหนวยงาน เพ่ือรับมอบนโยบาย
การปฏิบัติงาน 
  

การเสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคลากร
ภายในองคกร 

จํานวน
กิจกรรมท่ี
เสริมสราง
ความ 
สัมพันธภายใน
องคกร 

อยางนอย 
5 กิจกรรม 

สูงกวา 
คาเปาหมาย 

2.การจดักิจกรรม
เสริมสราง
ความสัมพันธ
ภายในองคกร 
 

กําหนดใหหนวยงานดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธภายในองคกร การสาน
สัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางเพ่ือนรวมงาน กิจกรรมในวัน
สําคัญตามประเพณี โดยไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ  
- นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมปาไม กลาวใหกําลังใจและขอบคุณเจาหนาท่ีชุด
ปฏิบัติการพิเศษ เหยี่ยวไฟผานระบบ VDO Conference เม่ือวันอังคารท่ี 24 กันยายน 
พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม ซ่ึงอยูในชวงของการ



   

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

คําอธิบายรายละเอียด 
 

(ระดับกรม) 
 
 

ฝกอบรมทบทวนเสริมประสิทธิภาพและสรางความแข็งแกรงการปฏิบัติงานปองกันและ
ควบคุมไฟปา ระหวางวันท่ี 23-28 กันยายน 2562 ณ กองรอยฝกรบพิเศษท่ี 1 – คาย
ฝกการรบพิเศษแกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบรุี 
- โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทําความดีดวยหัวใจ ” ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2562  
- ประชุมรับมอบนโยบาย โดยอธิบดีกรมปาไม 
- กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ กรมปาไม  ประจําป 2562 
- พิธีทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม ประจําป พ.ศ.2562 
- พิธีขอพรขาราชการบํานาญและผูบริหารกรมปาไม เนื่องในวันสงกรานต ประจําป พ.ศ.
2562 
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพิธีบรมราชาภิเษก /รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาฯพระบรมราชินี 
- กิจกรรมรวมกันปลูกตนไมตามสถานท่ีตางๆ เนื่องในวันวิสาขบูชาหรือวันตนไมประจําป
ของชาติ 
- กิจกรรมการฝกระเบียบวินัยพ้ืนฐานของกรมปาไม  
- กิจกรรมเปดตัวโครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ  
ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
- กิจกรรมในวันสถาปนากรม วันท่ี 18 กันยายน 2562 
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร เขาวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ในเทศกาลวันสําคัญตางๆ 
- กิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2562 
- กิจกรรมสภากาแฟ /การประชุมประจําเดือน 
- กิจกรรมทํากระทงและรวมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงบริเวณสํานักฯ 
-รวมจัดนิทรรศการในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (เราทําความดีดวยหัวใจ) 
กิจกรรม “ปาชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกตนไมเพ่ือแผนดิน” ณ วัดเขาถํ้าเสือ ตําบล
จระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 



   

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

คําอธิบายรายละเอียด 
 

-รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณ เพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ประจําป 2562 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ฯ โดยคณะผูบริหารพรอมดวยขาราชการ เจาหนาท่ีในสังกัด
กรมปาไม  
-รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ณ บริเวณหนาอาคารกลวง
บริหารวรเขตต สํานักงาน 
-กิจกรรมปจฉิมนิเทศผูเกษียณอายุราชการ 
-กิจกรรมโครงการ Walk Rally สานสัมพันธปาไม  
 

การปรับปรุง/
พัฒนา
สภาพแวดลอม
ใหเหมาะสม
กับการทํางาน 

จํานวน
กิจกรรมท่ี
ดําเนินการ
ปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ในการทํางาน
(ระดับกรม) 

อยางนอย 
5 กิจกรรม 
 
 

สูงกวา 
คาเปาหมาย 

3.กิจกรรมท่ี
ดําเนินการปรับปรุง
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

กําหนดใหหนวยงานดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน  
โดยมีการดําเนินการ 
- กิจกรรมรณรงคการคัดแยกขยะและวิธีการจัดการขยะ /กิจกรรมลดขยะพลาสติก รักษ
สิ่งแวดลอม 
- กิจกรรม Big Cleaning Day /กิจกรรม 5 ส 
- การกําหนดมาตรการประหยัดและลดใชพลังงาน โดยบุคลากรดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน มาตรการประหยัดน้ํา และมาตรการประหยัดกระดาษ (ดําเนินการ
ตอเนื่อง) 
- สํารวจเครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมัยใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
- ปรับเปลี่ยนอุปกรณเครื่องปรับอากาศ อุปกรณไฟฟา 
- กิจกรรมทีมรุกขกรรวมปฏิบัติงานตัดแตงตนไมเพ่ือความปลอดภัยและความสวยงามของ
สถานท่ี 
- โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 14 รายการ 
- กิจกรรมฉีดพนน้ําลดฝุนละออง 
- กิจกรรมรณรงคลดการใชถุงพลาสติก “ถุงผาใหยืม” 
 



   

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

คําอธิบายรายละเอียด 
 

- กิจกรรมขาราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ.2562 
โดยรวมกันเก็บขยะ และทําความสะอาด บริเวณหาดทรายทอง ตําบลปามะมวง อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก 
- จัดภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน 
- จัดทําแผนปายใหความรูเรื่องสุขภาพ /ปายณรงคการงดใชถุงพลาสติกและกลองโฟมใน
หนวยงาน/ปายรณรงคหามสูบบุหรี่ในอาคารสํานักงาน/ปายรณรงคลดการใชพลังงาน 
- กิจกรรมสงเสริมสํานักงานสีเขียว (green office) เพ่ือสงเสริมใหสํานักงานไดรวม
ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใชวัสดุอุปกรณ
เครื่องใชในท่ีทํางานอยางรูคุณคา และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

 จํานวนครั้งใน
การฝกซอมหนี
ภัย 

จํานวน  
1 ครั้ง 

ครบตาม 
คาเปาหมาย 

4.การฝกซอมหนี
ภัยจากเหตุพิบัติ
ภัย/อัคคีภัย
เบื้องตน 
 

กรมปาไม ไดมีหนังสือ ท่ี ทส 1601.7/15412ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 แจงเวียน
แผนการปองกันและระงับเหตุอัคคีภัยของกรมปาไม ใหหนวยงานดําเนินการตามแผน
ดังกลาว และเพ่ือใหแผนฯ บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  
     โดยจัดอบรม ฝกอบรม ฝกปฏิบัติ วิธีปองกันและระงับเหตุ ซ่ึงมีหนวยงานท่ีดําเนินการ 
ดังนี้ 
     1. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)  
     2. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 เชียงราย 
     3. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง)  
     4. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 ราชบุรี 
     5. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 
     6. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 สาขาเพชรบุรี 
 
 
 



   

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

คําอธิบายรายละเอียด 
 

การปรับปรุง / 
พัฒนา
สภาพแวดลอม
ใหเหมาะสม
กับการทํางาน 

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการจัดหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร 

ระดับ 5 ครบตาม 
คาเปาหมาย 

5.การจัด 
เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ 

ดําเนินการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 14 รายการ  
โดยดําเนินการ 
ระดับ 1 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 
           กรมปาไมไดมีคําสั่งท่ี 3607/2561 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
แตงตั้งคณะกรรมการรางกําหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและกําหนดราคากลาง โครงการจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 14 รายการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับ 2 กําหนดรางขอบเขตของงาน 
           คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 
14 รายการ 
ระดับ 3 จัดซ้ือจัดจาง 
            กรมปาไมมีประกาศ หนังสือท่ี ทส 1606.12/625 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2562 เชิญชวนใหยื่นเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) โครงการ
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 14 รายการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกําหนดยื่น
เอกสาร วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 โดยมีสัญญาซ้ือขาย เลขท่ี 1606.12/62/36  
ลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ระดับ 4 ตรวจรับ 
           ผูขายไดสงมอบครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 14 รายการ เม่ือวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562 โดยกรรมการไดตรวจรับ เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
ระดับ 5 จัดสรรใหแกหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
           เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุม 1 
 
 
 
 
 



   

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

คําอธิบายรายละเอียด 
 

การเสริมสราง
ความสมดุล
ระหวางชีวิต
กับการทํางาน 

จํานวน
กิจกรรมท่ี
เสริมสราง
ความสมดุล
ระหวางชีวิต
กับการทํางาน
(ระดับกรม) 

อยางนอย 
5 กิจกรรม 
 

สูงกวา 
คาเปาหมาย 

6.การจดักิจกรรม/
โครงการเสริมสราง
ความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับงาน 

กําหนดใหหนวยงานดําเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเสริมสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับ
การทํางาน โดยหนวยงานในกรมปาไม มีการดําเนินการ 
- กิจกรรมการสงเสริมเขาวัดฟงธรรม หรือปฏิบัติธรรมในวันสําคัญตาง ๆ 
- การประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการทํางาน 
- การปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมจริยธรรม 
- ประชาสัมพันธ โรคติดตอในชวงฤดูฝน และโรคไขหวัดใหญ 
- การตรวจสุขภาพประจําป 2562 และตรวจติดตามผลการรักษาประจํา รอบ 4 เดือน 
- โครงการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญตามฤดู ป 2562 
- รณรงคลดพลาสติก ลดขยะ และคัดแยกขยะ 
- สงเสริมใหเจาหนาท่ีในสังกัดเขารวมในการออกกําลังกายทุกวันพุธกับกรมปาไม 
- ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการเขารับฟงการบรรยายจากวิทยากรจติ
อาสา 904 หลักสูตรประจํา รุนท่ี 2/61 เปนเบาเปนแมพิมพ บรรยาย ขยายผล และการ
จัดกิจกรรมโครงการ 
- เขารับการฝกอบรม หลักสูตร “การชวยเหลือปฐมพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน” จํานวน 2 รุน 
- กิจกรรมปนจักรยานอุนไอรัก 
- กิจกรรมปนจักรยานอุนกิจกรรมรวมพลคนกีฬา มินิมาราธอน 
 
 



   

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรกรมปาไม 

เปาประสงค 1) บุคลากรไดรับการศึกษาพัฒนาทักษะความรูความสามารถใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  2) บุคลากรมีขวัญกําลังใจและความกาวหนาในอาชีพ 
  3) บุคลากรท่ีมีผลงานโดดเดนไดรับการยกยองชมเชย 
 

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

คําอธิบายรายละเอียด/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

สงเสริมและพัฒนาวิธีการ
ทํางานใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

รอยละของจาํนวน
หนวยงานท่ีจัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถ
ใหเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 
(ระดับกรม) 

ไมนอยกวา 
รอยละ 50 

 

สูงกวา 
คาเปาหมาย 

(รอยละ 
65.75) 

7. การจัดโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาทักษะความรู
ความสามารถให
เหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบ  

กําหนดใหหนวยงานจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ หรือ 
-สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีในหนวยงานไดเขารับการอบรมใน
หลักสูตรตางๆ ท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือเพ่ิมความรู
ความเขาใจในการเสริมสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หรือ  
-กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมและจําเปนตามสภาพการณปจจุบันของ
หนวยงาน เปนตน 
จํานวนหนวยงานท้ังหมด                    38     หนวยงาน 
จํานวนหนวยงานท่ีดําเนินการรายงาน    25     หนวยงาน  
คิดเปน รอยละ 65.75        
 

 ระดับความสําเร็จของ
การสํารวจความ
ตองการในการ
ฝกอบรม (Training 
Needs Survey) ของ
บุคลากรกรมปาไม 

ระดับ 5 ครบตาม 
คาเปาหมาย 

8.การสํารวจความ
ตองการในการ
ฝกอบรม (Training 
Needs Survey) 

การสํารวจความตองการในการฝกอบรม (Training Needs Survey)  โดย
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
ระดับ 1 สํารวจความตองการในการฝกอบรม ตามหนังสือสํานักบริหาร 
กลาง ท่ี ทส 1601.4/ว 142 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2562 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะหกรอกแบบสํารวจความตองการในการฝกอบรม (Training 
Needs Survey) ของบุคลากรกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับ 2 – 
ระดับ 3 วิเคราะหผลสํารวจความตองการในการฝกอบรม พบวา ผูตอบ
แบบสํารวจมีความตองการในการฝกอบรมดานภาษาอังกฤษ ดาน



   

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

คําอธิบายรายละเอียด/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

คอมพิวเตอร และดานความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  
ระดับ 4 – 
ระดับ 5 สรุปผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมฯ หนังสือกรมปาไม  
ท่ี ทส 1601.4/ว 7861 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2562 เรือ่ง สรุปผลการ
สํารวจความตองการในการฝกอบรม (Training Needs Survey) ของ
บุคลากรกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สงเสริมกระบวนการ
จัดการความรูเสริมสราง
ขีดสมรรถนะของบุคลากร
และมุงสงเสริมใหผูปฏิบัติ 
งานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีตอการ
ดําเนินการดานการ
จัดการความรู 

ระดับ 4 
 

สูงกวา 
คาเปาหมาย 
(ระดับ 5 
รอยละ
76.20) 

9.โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีตอการ
ดําเนินดานการ
จัดการความรู 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินการดานการ
จัดการความรู 
 เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 รอยละ 30 - 39 
ระดับ 2 รอยละ 40 - 49 
ระดับ 3 รอยละ 50 - 59   
ระดับ 4 รอยละ 60 - 69 
ระดับ 5 รอยละ 70 ข้ึนไป 
ตามหนังสือสํานักบริหารกลาง ท่ี ทส 1601.4/6664 ลงวันท่ี 17 
ตุลาคม 2562 เรื่องสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการ
ดําเนินการดานการจัดการความรูของกรมปาไม 

 
สรางขวัญกําลังใจและ
ความกาวหนาในอาชีพ
ใหกับบุคลากรในองคกร 

จํานวนตําแหนงท่ีมีการ
ปรับปรุงกําหนด
ตําแหนงเปนระดับท่ี
สูงข้ึน  

อยางนอย 
2 ตําแหนง 

สูงกวา 
คาเปาหมาย 

 

10.การจัดทํา
ปรับปรุงกําหนด
ตําแหนงเปนระดับท่ี
สูงข้ึน 
 

ดําเนินการปรับปรุงกําหนดตาํแหนงเปนสายงานวชิาการ  
จํานวน 4 ตําแหนง 80 อัตรา 
-นักจัดการงานทั่วไป                3 อัตรา 
-นักวิชาการปาไม                  74 อัตรา 
-นักประชาสัมพันธ                2 อัตรา 
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน  1 อัตรา 
 



   

กลยุทธ 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

คําอธิบายรายละเอียด/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

สนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจ
ใหบุคลากรเปนคนเกงและ
มีการยอมรับ 

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือน
ดีเดน 

ระดับ 5 ครบตาม 
คาเปาหมาย 

 

11.โครงการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือน
ดีเดน 

โครงการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน มีการดําเนินการดังนี้ 
1. กําหนดผูรับผิดชอบ โดย 
    -แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชพลเรือนดีเดนของ 
กรมปาไม  
    -แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลงานของผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
ขาราชพลเรือนดีเดนของกรมปาไม 
2. รวบรวมและวิเคราะหสรุปผลงานขาราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกฯ โดย 
    -คณะกรรมการติดตามผลงานฯ ทําหนาท่ีติดตามผลงานของผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกฯ และประเมินผลงานตามเกณฑท่ีคณะกรรมการพิจารณาฯ 
กําหนด และนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา
คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนของกรมปาไม 
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ  
    -เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการฯ โดยมีมติใหเสนอบุคคล
เพ่ือเขารับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 
จํานวน 7 ราย โดยจัดลําดับผูมีคะแนนสูงสุดลําดับ 1-3 ของผูสมัครฯ 
ท้ังหมด 7 ราย ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา 
4. เสนอผูบริหารลงนามและแจงผลการคัดเลือกฯ ไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. ประกาศยกยองผูไดรับคัดเลือก อยางนอย 2 ชองทาง โดย 
    -แจงเวียนเปนหนังสือในทุกหนวยงานทราบ  
    -ลงเว็บไซตหนังสือเวียนกรมปาไม  
    -มอบโลและประกาศเกียรติคุณขาราชพลเรือนเดนเดน เนื่องในวัน
สถาปนากรมปาไม ครบรอบ 123 ป เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2562 
 

 



   

ยุทธศาสตรท่ี 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมปาไม 
เปาประสงค บุคลากรกรมปาไมไดรับสวัสดิการท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

กลยุทธ 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม คําอธิบายรายละเอียด 
 

การเพิ่มสวัสดิการใหม 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการสําเร็จ 

อยางนอย 1 
โครงการ 

สูงกวา 
คาเปาหมาย 

12. การเพิ่มสวัสดิการ
ใหม (ไมเคยมีการ
ดําเนินการมากอน) 
โดยมีการดําเนนิการ 
1.จัดตั้งชมรมกีฬา
ฟุตบอลกรมปาไม 
 
 
 
2.โครงการชวยเหลือ
เจาหนาที่สงักัดกรมปาไม 
ผูบาดเจบ็และเสียชีวิต 
 
 

 
 
 
 
อธิบดีกรมปาไมอนุมตัิจัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอลกรมปาไม (RFD 
Football Club) เพื่อเปนการสงเสริมการออกกําลังกาย การ
สรางสัมพนัธภาพและความรวมมืออันดีระหวางหนวยงาน
ภายในกรมปาไม 
 
กรมปาไม ดาํเนินการชวยเหลือเจาหนาทีส่ังกัดกรมปาไม 
ผูไดรับบาดเจบ็และเสียชีวิต เพือ่เปนการชวยเหลือครอบครัว
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหกับกรมปาไม จากหนวยงาน ดังนี ้
 1. สวัสดิการกรมปาไม 
 2. สวัสดิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม 
 3. สหกรณออมทรัพยากรกรมปาไม 
 4. มูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 5. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
 

 
 
 


