รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักบริหารกลาง
ส่วนการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
การสื่อสาร
และถ่ายทอด
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
และแผนการ
ปฏิบัติงาน

1) บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง
2) กรมป่าไม้มีโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมป่าไม้
3) บุคลากรกรมป่าไม้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
4) บุคลากรกรมป่าไม้มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
5) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
6) การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
จานวน
อย่างน้อย
ช่องทางในการ 3 ช่องทาง
สื่อสารและ
ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
และแผนการ
ปฏิบัติงาน
(ระดับกรม)

ผลการ
ดาเนินงาน
สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
1.การสื่อสารและ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ และ
แผนการปฏิบัติงาน

คาอธิบายรายละเอียด
กาหนดให้ดาเนินการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ในช่องทางต่างๆ
๑. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์กรมป่าไม้ หัวข้อเกี่ยวกับหน่วยงาน
๒. แจ้งเวียนแผนการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ตามหนังสือกรมป่าไม้
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/๖๖๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายละเอียด
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จาแนกราย
กิจกรรม
๓. แผนการปฏิบัติงาน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th/bp
เลือก “เรื่อง รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓”
๔. การประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
5. หน้าเว็บไซต์กรมป่าไม้ เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน เพจเฟซบุ๊กสานักฯและทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์ของสานักฯ
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2564-2568

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด
7. ผู้อานวยการสานักฯ ในสานักส่วนภูมิภาค ถ่ายทอดข้อนโยบายและข้อสั่งการจากที่
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ในทางราชการ

การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคลากร
ภายในองค์กร

จานวน
อย่างน้อย
กิจกรรมที่
5 กิจกรรม
เสริมสร้าง
ความ
สัมพันธ์ภายใน
องค์กร
(ระดับกรม)

สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

2.การจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในองค์กร

กาหนดให้หน่วยงานดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
การสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือระหว่างเพื่อนร่วมงาน กิจกรรม
ในวันสาคัญตามประเพณี โดยได้มีการดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
1. ผู้บริหารกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานในสังกัด
กรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี การสร้างไปด้วยกัน ”
ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
2. ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีการสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ
3. การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติช่วงเช้า ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
4. โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่
100 ล้านต้น
5. การร่วมกันจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคสาหรับแจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบจาก
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
6. พิธีทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2563
7. การเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจาปี 2563 โดยคณะผู้บริหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกรมป่าไม้ และในหน่วยงานส่วนภูมิภาค
8. กิจกรรมสภากาแฟ /การจัดประชุมประจาเดือน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด
9. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ เนื่องในวันวิสาขบูชาหรือวันต้นไม้ประจาปี
ของชาติ
10. กิจกรรมในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
11. กิจกรรมทาบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ในเทศกาลวันสาคัญต่างๆ
12. กิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ 2563
13. กิจกรรมเสริมสร้างการทางานเป็นทีม Walk Rally ครั้งที่ 2
14. กิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง
15. กิจกรรม “ป่าชุมชนเพื่อน้อง แบ่งรัก ปันสุข” โดยร่วมบริจาคสิ่งของ มอบเงิน จัดเลี้ยง
ขนม อาหารกลางวัน กิจกรรมระบายสี กิจกรรมความบันเทิง สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ให้กับเด็กๆ ณ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2563
16. การร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน ” เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
17. กิจกรรมมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงานต่างๆ
18. การตรวจเยี่ยมและให้กาลังใจหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ /หน่วยชุดปฏิบัติการ
พิเศษเหยี่ยวไฟ
19. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 9
พฤศจิกายน 2562 ณ วัดอ่างทองวรวิหาร โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

การปรับปรุง/
พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสม
กับการทางาน

จานวน
กิจกรรมที่
ดาเนินการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ในการทางาน
(ระดับกรม)

ค่า
เป้าหมาย
อย่างน้อย
5 กิจกรรม

ผลการ
ดาเนินงาน
สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
3.กิจกรรมที่
ดาเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน

คาอธิบายรายละเอียด
กาหนดให้หน่วยงานดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน
โดยมีการดาเนินการ
1. ดาเนินการสารวจความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จาเป็นต่อการดาเนินการตาม
มาตรการอานวยความสะดวก ตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ประจาปี 2563
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2559
2. กาหนดแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
3. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและเผ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
4. การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในสานักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาความสะอาดทางขึ้นอาคาร และโดยรอบอาคาร
กรมป่าไม้
5. ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคาร ตลอดจน
บริเวณโดยรอบอาคาร รวมถึงทาความสะอาดภายในอาคาร (ตึกเทียมคมกฤส ตึกสุรัสวดี)
และบริเวณสานักงานในส่วนภูมิภาค
6. การร่วมแบ่งปันความสุขใส่ “ตู้ปันสุข” ของกรมป่าไม้ บุคลากรในสังกัดนาอาหารและ
เครื่องใช้ที่จาเป็นใส่ “ตู้ปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคลากรของกรมป่าไม้
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
7. กิจกรรม Big Cleaning Day /กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์” โดยการนาของผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้อานวยการสานัก พร้อมด้วยข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ทาความสะอาดหน่วยงาน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริหารที่ตั้งสานักงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ความเรียบร้อยของ
สถานทีป่ ฏิบัติงาน และเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด
8. การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสู่สานักงานสีเขียว (Green Office) และ
การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
9. การกาหนดมาตรการประหยัดและลดใช้พลังงาน โดยบุคลากรดาเนินการตามมาตรการ
10. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า
11. การประกาศนโยบายการจัดทาสานักงานสีเขียว (Green office)
12. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
สะดวก มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักแผนงานและสารสนเทศ
13. โครงการดูแลรักษา “รุกขมรดกนครชัยบุรินทร์” / กิจกรรมสาธิตการตัดแต่งกิ่งไม้
ตามหลักรุกขกรรม
14. การติดตั้งตู้คอนแทรนเนอร์ เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารของฝ่ายการเงินและบัญชี
15. การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของงานสารสนเทศ

การเสริมสร้าง
ความสมดุล
ระหว่างชีวิต
กับการทางาน

จานวน
อย่างน้อย
กิจกรรมที่
5 กิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสมดุล
ระหว่างชีวิต
กับการทางาน
(ระดับกรม)

สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

4.การจัดกิจกรรม/
โครงการเสริมสร้าง
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับงาน

กาหนดให้หน่วยงานดาเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทางาน โดยหน่วยงานในกรมป่าไม้ มีการดาเนินการ
1. กาหนดแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
2. การตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าสานักงาน
3. กิจกรรมการส่งเสริมเข้าวัดฟังธรรม หรือปฏิบัติธรรม/ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
4. การบรรยายธรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. การจัดให้บริการโครงการบริการตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด
6. การสารวจบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และรอบการเหลื่อมเวลามาปฏิบัติงาน
7. การตรวจสุขภาพประจาปี 2563 และตรวจติดตามผลการรักษาประจา รอบ 4 เดือน
8. การจัดให้บริการโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ประจาปี 2563
ในอัตราพิเศษ
9. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือในการต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้
เป้าประสงค์

1) บุคลากรได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
2) บุคลากรมีขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพ
3) บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่องชมเชย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการ
ทางานให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ร้อยละของจานวน
หน่วยงานที่จัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ
ให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ
(ระดับกรม)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ระดับความสาเร็จของ
การสารวจความ
ต้องการในการ
ฝึกอบรม (Training
Needs Survey) ของ
บุคลากรกรมป่าไม้

ระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ
69.23)

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
5. การจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

ครบตาม 6.การสารวจความ
ค่าเป้าหมาย ต้องการในการ
ฝึกอบรม (Training
Needs Survey)

คาอธิบายรายละเอียด/
เอกสาร/หลักฐาน
กาหนดให้หน่วยงานจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ
-สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หรือ
-กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมและจาเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบันของ
หน่วยงาน เป็นต้น
จานวนหน่วยงานทั้งหมด
39 หน่วยงาน
จานวนหน่วยงานที่ดาเนินการรายงาน 27 หน่วยงาน
คิดเป็น ร้อยละ 69.23
การสารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) โดย
มีการดาเนินการ ดังนี้
ระดับ 1 สารวจความต้องการในการฝึกอบรม ตามหนังสือสานักบริหาร
กลาง ที่ ทส 1601.4/ว 15 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์กรอกแบบสารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training
Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับ 2 –
ระดับ 3 วิเคราะห์ผลสารวจความต้องการในการฝึกอบรม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสารวจมีความต้องการในการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ ด้าน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ส่งเสริมกระบวนการ
ระดับความพึงพอใจ
จัดการความรู้เสริมสร้าง ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ขีดสมรรถนะของบุคลากร ต่อโครงการ
และมุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติ
งานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เกิดแรงจูงใจในการทางาน

สร้างขวัญกาลังใจและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับบุคลากรในองค์กร

จานวนตาแหน่งที่มีการ
ปรับปรุงกาหนด
ตาแหน่งเป็นระดับที่
สูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย

ระดับ 4

อย่างน้อย
2 ตาแหน่ง

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ตาม
7. โครงการพัฒนา
เป้าหมายที่ ศักยภาพและเพิ่ม
กาหนด สมรรถนะข้าราชการ
เพื่อรองรับภารกิจ
สาคัญของกรมป่าไม้

คาอธิบายรายละเอียด/
เอกสาร/หลักฐาน
คอมพิวเตอร์ และด้านความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรทั้ง
ด้านทักษะทั่วไป Soft skill และด้านทักษะเฉพาะ Hard skill
ระดับ 4 –
ระดับ 5 สรุปผลสารวจความต้องการในการฝึกอบรมฯ หนังสือ
กรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.4/ว 3182 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
สรุปผลการสารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs
Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ เพื่อรองรับภารกิจ
สาคัญของกรมป่าไม้
เกณฑ์การให้คะแนน มีคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.80
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
คะแนนระหว่าง 1.81 – 2.60
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง คะแนนระหว่าง 2.61 – 3.40
ระดับ 4 หมายถึง มาก
คะแนนระหว่าง 3.41 – 4.20
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด คะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00
โดย ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก

สูงกว่า 8.การจัดทาปรับปรุง ดาเนินการปรับปรุงกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น สายงานวิชาการ
ค่าเป้าหมาย กาหนดตาแหน่งเป็น ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 4 สายงาน 7 อัตรา (คาสั่ง 343/2563
ระดับที่สูงขึ้น
ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563)
-นักประชาสัมพันธ์
1 อัตรา
-นักวิชาการป่าไม้
4 อัตรา
-นักจัดการงานทั่วไป
1 อัตรา
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจ ระดับความสาเร็จใน
ให้บุคลากรเป็นคนเก่งและ การดาเนินการคัดเลือก
มีการยอมรับ
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ผลการ
ชื่อโครงการ/
คาอธิบายรายละเอียด/
ดาเนินงาน
กิจกรรม
เอกสาร/หลักฐาน
ครบตาม 11.โครงการคัดเลือก โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีการดาเนินการดังนี้
ค่าเป้าหมาย ข้าราชการพลเรือน 1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ดีเด่น
ข้าราชพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้
2. รวบรวมและวิเคราะห์สรุปผลงานข้าราชการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกฯ โดยรวบรวมและวิเคราะห์สรุปผลงานของข้าราชการที่
ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมป่าไม้ ตามแนวทางการ
คัดเลือกที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและกรมป่าไม้
กาหนด และนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ จานวน 4 ครั้ง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
โดยมีมติให้เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยจัดลาดับผู้มีคะแนนสูงสุดลาดับ 1-2 ของ
ผู้สมัครฯ ทั้งหมด ไปยังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. เสนอผู้บริหารลงนามและแจ้งผลการคัดเลือกฯ ไปยังสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 2 ราย
5. ประกาศยกย่องผู้ได้รับคัดเลือก อย่างน้อย 2 ช่องทาง โดย
-แจ้งเวียนเป็นหนังสือในทุกหน่วยงานทราบ
-เว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
-ลงเว็บไซต์หนังสือเวียนกรมป่าไม้
-มอบโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้
เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2563 จานวน 11 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมป่าไม้
เป้าประสงค์ บุคลากรกรมป่าไม้ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กลยุทธ์
การเพิ่มสวัสดิการใหม่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการสาเร็จ

อย่างน้อย 1
โครงการ

ผลการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
ดาเนินการได้ ดาเนินการจัดตั้งร้าน
ตามเป้าหมาย กาแฟคาเฟ่อเมซอน

คาอธิบายรายละเอียด
- บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่ประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการ
กรมป่าไม้ โดยบริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

