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รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏบิัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

ส านักบริหารกลาง 
ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 



   

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ 1) บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
  2) กรมป่าไม้มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ 
  3) บุคลากรกรมป่าไม้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
  4) บุคลากรกรมป่าไม้มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
  5) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข   
  6) การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบายรายละเอียด 
 

การสื่อสาร
และถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ 
และแผนการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน
ช่องทางในการ
สื่อสารและ
ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ 
และแผนการ
ปฏิบัติงาน
(ระดับกรม) 

อย่างน้อย 
5 ช่องทาง 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

1.การสื่อสารและ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ และ
แผนการปฏิบัติงาน  

กรมป่าไม้ด าเนินการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ในช่องทางต่างๆ 
1. แจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ
กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.22/24922 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่ง
แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการ 
กรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
2. เว็บไซต์กรมป่าไม้ /ส านักแผนงานและสารสนเทศ / ส่วนแผนงานและงบประมาณ  
เว็บไซต์กรมป่าไม้ https://www.forest.go.th/  
> ไปที่ https://www.forest.go.th/about/units/ 
>ไปที่ https://www.forest.go.th/bp/ 
>ไปที่  https://www.forest.go.th/bp/act/ 
3. การประชุมให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลการสร้างการรับรูปแบบวัด IIT (ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียภายใน) เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมิน ITA กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 
กรมป่าไม้ 
 

https://www.forest.go.th/bp/


   

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบายรายละเอียด 
 

4. การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจและนโยบาย
ส าคัญ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีในทุกสัปดาห์ 
5. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยผ่านกลุ่ม application line /facebook ของกรมป่าไม้
และหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 
6. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมส าคัญของกรมป่าไม้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมป่าไม้และ
หน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้ 
 

 จ านวน
ช่องทางในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
งานด้านป่าไม้
ผ่านสื่อ 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

2. การ
ประชาสัมพันธ์งาน
ด้านการป่าไม้ 
ผ่านสื่อ 

กรมป่าไม้ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานด้านการป่าไม้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ  
1. เว็บไซต์กรมป่าไม้ หัวข้อ ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกระทรวง ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้         
ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้ และข่าวกิจกรรมกรมป่าไม้ 
หน้าเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://www.forest.go.th/ 
2. สื่อสังคมออนไลน์  
   - Facebook Fanpage: กรมป่าไม้ 
   - Facebook Fanpage : Forest For life  
3. ช่องทางสื่ออ่ืน ๆ  (หนังสือพิมพ์,สื่อออนไลน์) 
เว็บไซต์กรมป่าไม้ เมนูข่าวสารบทความ/สรุปข่าวประจ าวัน 
(https://www.forest.go.th/blog/category/news/news-paper/) 
 

การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคลากร
ภายในองค์กร 

จ านวน
กิจกรรมที่
เสริมสร้าง
ความ 
สัมพันธ์ภายใน
องค์กร 
(ระดับกรม) 
 

อย่างน้อย 
5 กิจกรรม 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

3.การจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในองค์กร 
 

กรมป่าไม้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร การสานสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือระหว่างเพ่ือนร่วมงานกิจกรรมในวันส าคัญ 
ตามประเพณี โดยได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและตามประเพณีไทย 
1. พิธีสมโภชน์กฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563  ณ วัดพระธาตุช้างค้ า ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 
 

https://www.forest.go.th/
https://www.forest.go.th/blog/category/news/news-paper/


   

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบายรายละเอียด 
 

 2. ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีพุทธศักราช 2563  
ณ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. การจัดพิธีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน 
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน 
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทียมคมกฤส 
กรมป่าไม้และส านักงานในส่วนภูมิภาค 
4. กิจกรรมร่วมพิธีรดน้ าขอพรข้าราชการบ านาญ และผู้บริหารกรมป่าไม้ เนื่องใน 
วันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
กิจกรรมพิธีการส าคัญท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีการส าคัญต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ 
5. กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และการจัดกิจกรรม 
น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
23 ตุลาคม2563 
6. พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
7. พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจ าป ีพ.ศ. 2563 เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ฯ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 
8. งานวันรักต้นไม้ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ภายในบริเวณ 
กรมป่าไม้ โดยนายอดิศร นุชด ารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน “วันรักต้นไม้
ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563” เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรี 
นครินทราบรมราชชนนี พร้อมนายอดิศร นุชด ารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน  
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“วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563” เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยผู้บริหาร จิตอาสา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของกรมป่าไม้ 
9. พิธีเจริญพระพุทธมนต์พฤกษามหามงคล เพ่ือจัดเตรียมกล้าไม้มงคลส าหรับเป็นของขวัญ
ส่งมอบความสุขในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้แก่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
10. กิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันป่าไม้โลก 21 มีนาคม 2564 International 
Day Of Forest การฟ้ืนฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่าประชามีสุข” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
11. การเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยระบบ Video Conference และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการและ 
พนักงานราชการ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
การร่วมกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงานอ่ืนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
12. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข “เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
13. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิรลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
14. กิจกรรมจิตอาสาร่วมบรรจุสิ่งของให้สภากาชาดไทย เพ่ือมอบให้ผู้ป่วยโควิด  
ในระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2564 ณ สภากาชาดไทย  
15. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายมีชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
การสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในรูปแบบต่างๆ 
16. การติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าวันของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) 
และสุขภาพชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ Zoom / 
application line เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน ประสานงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค  
แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบายรายละเอียด 
 

17. กิจกรรมคุยกันฉันท์พ่ีน้อง งานวิชาการป่าไม้ ของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
18. การประชุมภายในหน่วยงานในเรื่องต่างๆ โดยมีผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม 
เป็นประธาน  
19. การถ่ายทอดประสบการณ์ และบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  หลักการใช้ชีวิตในยุควิถีใหม่ ยุค Social Distancing ของผู้อ านวยการ
ส านักแผนงานและสารสนเทศ โดยผ่านระบบ VDO Conference 
20. การประชุม morning talk /การประชุมภายในหน่วยงาน เพ่ือมอบนโยบายและ 
แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ /ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในการท างาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการท างานใหม่ 
21. โครงการ “แสงแรก” ประจ าเดือน ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สงขลา 
22. จัดบอร์ดอวยพร มอบของขวัญวันเกิดให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
23. กิจกรรมรวมกลุ่มเล่นกีฬา / ออกก าลังกายหลังเลิกงาน 
24. กิจกรรมเปิดเวทีถ่ายทอด/แบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ใกล้เกษียณ 
มาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
25. กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ /การจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและ 
มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการของหน่วยงาน 
 

การปรับปรุง/
พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสม
กับการท างาน 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน
(ระดับกรม) 

อย่างน้อย 
5 กิจกรรม 
 
 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

4.การด าเนินการ
ปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมใน 
การท างาน 

กรมป่าไม้ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับการท างาน 
โดยมีการด าเนินการ 
๑. การติดประกาศมาตรการประหยัดน้ าและลดใช้พลังงานในส านักงาน บริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และจุดเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในส านักฯ 
2. การคัดแยกขยะ และงดใช้พลาสติกภายในหน่วยงาน 
3. บุคลากรในส านักงานร่วมกันท ากิจกรรม Big Cleaning Day และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหน้าส านักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
4. การส ารวจเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
5. ด าเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายในหน่วยงาน 



   

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบายรายละเอียด 
 

6. การติดประกาศมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
7. การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในส านักงาน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าความสะอาดทางขึ้นอาคาร และโดยรอบอาคาร 
กรมป่าไม้ และส านักงานในส่วนภูมิภาค 
8. ก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นส านักงาน 
สีเขียว  
9. การเข้ารับการตรวจประเมินส่วนราชการที่มีส านักตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลาง  
จังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายด าเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ จังหวัดนครสวรรค์ 
ตามหลัก 5 ส ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
10. การจัดท าแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ และติดตามการด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
11. การจัดท าเวรตรวจตราตามแผนป้องกันอัคคีภัยของหน่วยงาน ทุก 3 หรือ 6 เดือน  
 

 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการจัดหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 
 

ระดับ 5 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

5. การจัดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์  
 

5. การจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
เกณฑ์คะแนน 
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
     กรมป่าไม้ได้มีค าสั่ง ที่ 3575/2563 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าขอบเขตของงานและก าหนดราคากลางจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนการท างานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จ านวน 6 รายการ  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ระดับ 2 ก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
     คณะกรรมการจัดท าขอบเขตของงานและก าหนดราคากลางจัดซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
 



   

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบายรายละเอียด 
 

ระดับ 3 จัดซื้อจัดจ้าง 
     -กรมป่าไม้ได้มีประกาศ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เชิญชวนให้ผู้สนใจ 
ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     -กรมป่าไม้ได้มคี าสั่ง ที่ 3843/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
สนับสนุนการท างานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จ านวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ระดับ 4 ตรวจรับ  
     กรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
ระดับ 5 จัดสรรให้แก่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
     ผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับมอบเครื่องคอมคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สนับสนุนการท างาน ในระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
 

การเสริมสร้าง
ความสมดุล
ระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

จ านวน
กิจกรรมที่
เสริมสร้าง
ความสมดุล
ระหว่างชีวิต
กับการท างาน
(ระดับกรม) 

อย่างน้อย 
5 กิจกรรม 
 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

6.การจัดกิจกรรม/
โครงการเสริมสร้าง
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับงาน 

กรมป่าไม้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต 
กับการท างาน โดยมีการด าเนินการ  
1. ก าหนดแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 
2. การตั้งจุดคัดกรองเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าส านักงาน 
3. โครงการการตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 และตรวจติดตามผลการรักษา 
  



   

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบายรายละเอียด 
 

4. การติดประกาศประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพชีวิต 
    - หัวข้อ “ยิ้ม + หัวเราะ แล้วดียังไง”  
    - หัวข้อ “๔ สุขภาพจิตดีทั้งองค์กร”  
    - การประยุกต์หลักความพอเพียง ด้วยโมเดล STRONG  
    - การเสริมสร้างความรู้ ดูแลสุขอนามัยให้ถูกวิธี ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใช้ชีวิตในยุควิถีใหม่  
ยุค Social Distancing  หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมป่าไม้  
6. กิจกรรม “สวพ.แจกเจลล้างมือ” ให้กับเจ้าหน้าที่ ของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
7. กิจกรรมโครงการ “รวมใจ ทส จิตอาสาบริจาคโลหิต” /การบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
8. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา /โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน 
ในวันธรรมสวนะ” /สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
9. การจัดตั้งกลุ่มไลน์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างรายได้ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
     -จัดตั้งกลุ่มไลน์ “สจป.7 ซื้อขายแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน” 
     -จัดต้ัง miniShop RFD 7 ส าหรับเจ้าหน้าที่น าสินค้ามาจ าหน่าย 
10. การประชาสัมพันธ์และส ารวจรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ เพ่ือขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
11. โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ “ขยับร่างกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ของส านัก 
ในส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 



   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้ 

เป้าประสงค์ 1) บุคลากรได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  2) บุคลากรมีขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพ 
  3) บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่องชมเชย 
 

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบายรายละเอียด/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการ
ท างานให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ร้อยละของจ านวน
หน่วยงานที่จัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ
ให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
(ระดับกรม) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

 

7. การจัดโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ  

ก าหนดให้หน่วยงานจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ 
-สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หรือ  
-กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมและจ าเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบันของ
หน่วยงาน เป็นต้น 
จ านวนหน่วยงานทั้งหมด                    40     หนว่ยงาน 
จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินการรายงาน    26     หน่วยงาน  
คิดเป็น ร้อยละ 65.00  
 

 ระดับความส าเร็จของ
การส ารวจความ
ต้องการในการ
ฝึกอบรม (Training 
Needs Survey) ของ
บุคลากรกรมป่าไม้ 

ระดับ 5 ส าเร็จตาม 
ค่าเป้าหมาย 

8.การส ารวจความ
ต้องการในการ
ฝึกอบรม (Training 
Needs Survey) 

การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey)   
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
    ระดับ 1 ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม  
    หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.4/ว 133 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบส ารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ระดับท่ี 2  - 
 



   

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบายรายละเอียด/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

   ระดับ 3 วิเคราะห์ผลส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม  
   แบบส ารวจ จ านวน 993 ชุด พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความต้องการ
ในการฝึกอบรม 
   (1) หลักสูตรภาษาอังกฤษเรียงจากล าดับมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ 
ด้านการอ่าน (26.84%) ด้านการเขียน (25.97%)  
ด้านการฟัง (24.76%) และด้านการพูด (22.41%) 
   (2) ด้านคอมพิวเตอร์ เรียงจากล าดับมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ 
การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word (19.53%) 
Microsoft Office Excel (18.29%)  
Microsoft Office PowerPoint (16.56%) 
Microsoft Office Access (16.31%) 
การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ (15.79%) และ 
การสร้าง Infographic (13.39%) 
   (3) ด้านความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานต่อหลักสูตรต่าง ๆ พบว่า  
มีความสนใจเรื่องคุณธรรม/จริยธรรมในการท างาน (6.27%) มากที่สุด 
   ระดับ 4  -  
   ระดับ 5 สรุปผลส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 
   หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.4/ว 1076 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง สรุปผลการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training 
Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 



   

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบายรายละเอียด/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการความรู้เสริมสร้าง
ขีดสมรรถนะของบุคลากร
และมุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติ 
งานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เกิดแรงจูงใจในการท างาน 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
ด าเนินการด้านการ
จัดการความรู้ 
 

ระดับ 4 ส าเร็จตาม 
ค่าเป้าหมาย 

 

9. การส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการด าเนินการ 
ด้านการจัดการ
ความรู้ของกรมป่าไม้ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการ 
ด้านการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ 
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 มากท่ีสุด   คะแนนระหว่าง  4.21 – 5.00  
โดยระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อด าเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ของกรมป่าไม้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68  
 

สร้างขวัญก าลังใจและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับบุคลากรในองค์กร 

จ านวนต าแหน่งที่มีการ
ปรับปรุงก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับที่
สูงขึ้น  

อย่างน้อย 
2 อัตรา 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

 

10. การจัดท า
ปรับปรุงก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับที่
สูงขึ้น 
 

ด าเนินการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น โดย 
1. การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน จากประเภททั่วไป เป็นประเภท
วิชาการ จ านวน 40 อัตรา ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 909/2564  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
2. การเกลี่ยอัตราก าลัง (การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน)  
จากต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ เพ่ือปรับปรุงก าหนดต าแหน่งเป็นสายงาน
ประเภทวิชาการ จ านวน 4 อัตรา ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2862/2564  
ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564) 
 

สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจ
ให้บุคลากรเป็นคนเก่งและ
มีการยอมรับ 

ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 

ระดับ 5 ส าเร็จตาม 
ค่าเป้าหมาย 

 

11. โครงการ
คัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น 

โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4170/2562  
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้  
 
 



   

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบายรายละเอียด/ 
เอกสาร/หลักฐาน 

2. รวบรวมและวิเคราะห์สรุปผลงานข้าราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกฯ โดยรวบรวมและวิเคราะห์สรุปผลงานของข้าราชการ 
ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมป่าไม้ และน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
3. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ จ านวน 2 ครั้ง 
     ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
     ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
โดยมีมติให้เสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 2 ราย 
4. เสนอผู้บริหารลงนามและแจ้งผลการคัดเลือกฯ ไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 ราย  
   - หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๓๖๙๑ ลงวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ของกรมป่าไม้ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
5. ประกาศยกย่องผู้ได้รับคัดเลือก อย่างน้อย 2 ช่องทาง โดย 
     - หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ 
ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     - เว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 
     - เว็บไซต์กรมป่าไม้ 
     - มอบโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ 
เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ป ีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2564  

 



   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมป่าไม้ 
เป้าประสงค์ บุคลากรกรมป่าไม้ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

กลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค าอธิบายรายละเอียด 
 

การเพิ่มสวัสดิการใหม่ 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการส าเร็จ 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

ส าเร็จ 
ตามค่า

เป้าหมาย 

12. โครงการร้านค้า
สวัสดิการกรมป่าไม้ 
 

1. ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ 
กับผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 
โดยเปิดให้บริการแล้ว 
    -ร้านอาหารญี่ปุ่น ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)  
2. การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 
    -ร้านกาแฟบ้านไรช่าวดอย 
    -ร้านสวัสดิการกรมป่าไม้เกาะล้าน (หาดแหลมทอง) 
 

 
 
 




