แผนปฏิบัติการสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
https://www.shorturl.asia/1DImv

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักบริหารกลาง
ส่วนการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 5 ช่องทาง
สื่อสารและ
ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
และแผนการ
ปฏิบัติงาน
(ระดับกรม)

ผลการ
ดาเนินงาน
สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
1.การสื่อสารและ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ และ
แผนการปฏิบัติงาน

คาอธิบายรายละเอียด
กรมป่าไม้ดาเนินการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ในช่องทางต่างๆ
1. แจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ
กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.22/24922 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่ง
แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการ
กรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. เว็บไซต์กรมป่าไม้ /สานักแผนงานและสารสนเทศ / 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 (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน) เพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน ITA กรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด
4. การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจและนโยบาย
สาคัญ ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีในทุกสัปดาห์
5. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยผ่านกลุ่ม application line /facebook ของกรมป่าไม้
และหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
6. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาคัญของกรมป่าไม้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมป่าไม้และ
หน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้

การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคลากร
ภายในองค์กร

จานวน
อย่างน้อย
ช่องทางในการ 2 ช่องทาง
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
งานด้านป่าไม้
ผ่านสื่อ

สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

2. การ
ประชาสัมพันธ์งาน
ด้านการป่าไม้
ผ่านสื่อ

กรมป่าไม้ดาเนินการประชาสัมพันธ์งานด้านการป่าไม้ 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. ช่องทางสื่ออื่น ๆ (หนังสือพิมพ์,สื่อออนไลน์)
เว็บไซต์กรมป่าไม้ เมนูข่าวสารบทความ/สรุปข่าวประจาวัน
(https://www.forest.go.th/blog/category/news/news-paper/)

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

สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

3.การจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ภายในองค์กร

กรมป่าไม้ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร การสานสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือระหว่างเพื่อนร่วมงานกิจกรรมในวันสาคัญ
ตามประเพณี โดยได้มีการดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและตามประเพณีไทย
1. พิธีสมโภชน์กฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2563 และพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจาปี พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธาตุช้างค้า ตาบลในเวียง อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด
2. ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจาปีพุทธศักราช 2563
ณ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
3. การจัดพิธีทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้และสานักงานในส่วนภูมิภาค
4. กิจกรรมร่วมพิธีรดน้าขอพรข้าราชการบานาญ และผู้บริหารกรมป่าไม้ เนื่องใน
วันสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2564 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กิจกรรมพิธีการสาคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีการสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ
5. กิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และการจัดกิจกรรม
น้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม2563
6. พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
7. พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่อน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ฯ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
กิจกรรมวันสาคัญเกี่ยวกับกรมป่าไม้
8. งานวันรักต้นไม้ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ภายในบริเวณ
กรมป่าไม้ โดยนายอดิศร นุชดารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน “วันรักต้นไม้
ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2563” เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี พร้อมนายอดิศร นุชดารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด
“วันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2563” เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยผู้บริหาร จิตอาสา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของกรมป่าไม้
9. พิธีเจริญพระพุทธมนต์พฤกษามหามงคล เพื่อจัดเตรียมกล้าไม้มงคลสาหรับเป็นของขวัญ
ส่งมอบความสุขในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้แก่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
10. กิจกรรมบารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันป่าไม้โลก 21 มีนาคม 2564 International
Day Of Forest การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่าประชามีสุข” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
11. การเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยระบบ Video Conference และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการและ
พนักงานราชการ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
การร่วมกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงานอื่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
12. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข “เราทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิรลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
14. กิจกรรมจิตอาสาร่วมบรรจุสิ่งของให้สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโควิด
ในระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2564 ณ สภากาชาดไทย
15. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายมีชีวิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในรูปแบบต่างๆ
16. การติดตามผลการปฏิบัติงานประจาวันของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH)
และสุขภาพชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ Zoom /
application line เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ประสานงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด
17. กิจกรรมคุยกันฉันท์พี่น้อง งานวิชาการป่าไม้ ของสานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
18. การประชุมภายในหน่วยงานในเรื่องต่างๆ โดยมีผู้อานวยการสานัก/กอง/กลุ่ม
เป็นประธาน
19. การถ่ายทอดประสบการณ์ และบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการใช้ชีวิตในยุควิถีใหม่ ยุค Social Distancing ของผู้อานวยการ
สานักแผนงานและสารสนเทศ โดยผ่านระบบ VDO Conference
20. การประชุม morning talk /การประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อมอบนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ /ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการทางาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการทางานใหม่
21. โครงการ “แสงแรก” ประจาเดือน ของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สงขลา
22. จัดบอร์ดอวยพร มอบของขวัญวันเกิดให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
23. กิจกรรมรวมกลุ่มเล่นกีฬา / ออกกาลังกายหลังเลิกงาน
24. กิจกรรมเปิดเวทีถ่ายทอด/แบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ใกล้เกษียณ
มาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
25. กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ /การจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและ
มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการของหน่วยงาน

การปรับปรุง/
พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสม
กับการทางาน

จานวน
อย่างน้อย
กิจกรรมที่
5 กิจกรรม
ดาเนินการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ในการทางาน
(ระดับกรม)

สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

4.การดาเนินการ
ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมใน
การทางาน

กรมป่าไม้ดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสมกับการทางาน
โดยมีการดาเนินการ
๑. การติดประกาศมาตรการประหยัดน้าและลดใช้พลังงานในสานักงาน บริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และจุดเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในสานักฯ
2. การคัดแยกขยะ และงดใช้พลาสติกภายในหน่วยงาน
3. บุคลากรในสานักงานร่วมกันทากิจกรรม Big Cleaning Day และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้าสานักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4. การสารวจเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
5. ดาเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายในหน่วยงาน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด
6. การติดประกาศมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
7. การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในสานักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาความสะอาดทางขึ้นอาคาร และโดยรอบอาคาร
กรมป่าไม้ และสานักงานในส่วนภูมิภาค
8. กาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดาเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นสานักงาน
สีเขียว
9. การเข้ารับการตรวจประเมินส่วนราชการที่มีสานักตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายดาเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ จังหวัดนครสวรรค์
ตามหลัก 5 ส ของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์
10. การจัดทาแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ และติดตามการดาเนินการตามแผนฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
11. การจัดทาเวรตรวจตราตามแผนป้องกันอัคคีภัยของหน่วยงาน ทุก 3 หรือ 6 เดือน

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการจัดหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

ระดับ 5

สาเร็จตาม
เป้าหมาย

5. การจัดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

5. การจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เกณฑ์คะแนน
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน
กรมป่าไม้ได้มีคาสั่ง ที่ 3575/2563 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาขอบเขตของงานและกาหนดราคากลางจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการทางานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จานวน 6 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระดับ 2 กาหนดร่างขอบเขตของงาน
คณะกรรมการจัดทาขอบเขตของงานและกาหนดราคากลางจัดซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด
ระดับ 3 จัดซื้อจัดจ้าง
-กรมป่าไม้ได้มีประกาศ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เชิญชวนให้ผู้สนใจ
ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-กรมป่าไม้ได้มคี าสั่ง ที่ 3843/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ สาหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
สนับสนุนการทางานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จานวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระดับ 4 ตรวจรับ
กรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ระดับ 5 จัดสรรให้แก่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับมอบเครื่องคอมคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สนับสนุนการทางาน ในระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

การเสริมสร้าง
ความสมดุล
ระหว่างชีวิต
กับการทางาน

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

สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

6.การจัดกิจกรรม/
โครงการเสริมสร้าง
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับงาน

กรมป่าไม้ดาเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทางาน โดยมีการดาเนินการ
1. กาหนดแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
2. การตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าสานักงาน
3. โครงการการตรวจสุขภาพประจาปี 2564 และตรวจติดตามผลการรักษา

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด
4. การติดประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพชีวิต
- 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 ของสานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
7. กิจกรรมโครงการ “รวมใจ ทส จิตอาสาบริจาคโลหิต” /การบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
8. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา /โครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน
ในวันธรรมสวนะ” /สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
9. การจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างรายได้ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
-จัดตั้งกลุ่มไลน์ “สจป.7 ซื้อขายแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน”
-จัดตัง้ miniShop RFD 7 สาหรับเจ้าหน้าที่นาสินค้ามาจาหน่าย
10. การประชาสัมพันธ์และสารวจรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11. โครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับร่างกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ของสานัก
ในส่วนภูมิภาค

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
ชื่อโครงการ/
ดาเนินงาน
กิจกรรม
สูงกว่า 7. การจัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

คาอธิบายรายละเอียด/
เอกสาร/หลักฐาน
กาหนดให้หน่วยงานจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ
-สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หรือ
-กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมและจาเป็นตามสภาพการณ์ปัจจุบันของ
หน่วยงาน เป็นต้น
จานวนหน่วยงานทั้งหมด
40 หน่วยงาน
จานวนหน่วยงานที่ดาเนินการรายงาน 26 หน่วยงาน
คิดเป็น ร้อยละ 65.00

สาเร็จตาม 8.การสารวจความ
ค่าเป้าหมาย ต้องการในการ
ฝึกอบรม (Training
Needs Survey)

การสารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey)
โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
ระดับ 1 สารวจความต้องการในการฝึกอบรม
หนังสือสานักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.4/ว 133 ลงวันที่ 8 มกราคม
2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระดับที่ 2 -

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด/
เอกสาร/หลักฐาน
ระดับ 3 วิเคราะห์ผลสารวจความต้องการในการฝึกอบรม
แบบสารวจ จานวน 993 ชุด พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความต้องการ
ในการฝึกอบรม
(1) หลักสูตรภาษาอังกฤษเรียงจากลาดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้
ด้านการอ่าน (26.84%) ด้านการเขียน (25.97%)
ด้านการฟัง (24.76%) และด้านการพูด (22.41%)
(2) ด้านคอมพิวเตอร์ เรียงจากลาดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้
การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word (19.53%)
Microsoft Office Excel (18.29%)
Microsoft Office PowerPoint (16.56%)
Microsoft Office Access (16.31%)
การดูแลรักษาและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ (15.79%) และ
การสร้าง Infographic (13.39%)
(3) ด้านความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานต่อหลักสูตรต่าง ๆ พบว่า
มีความสนใจเรื่องคุณธรรม/จริยธรรมในการทางาน (6.27%) มากที่สุด
ระดับ 4 ระดับ 5 สรุปผลสารวจความต้องการในการฝึกอบรม
หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.4/ว 1076 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2564 เรื่อง สรุปผลการสารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training
Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ชื่อโครงการ/
ดาเนินงาน
กิจกรรม
สาเร็จตาม 9. การสารวจความ
ค่าเป้าหมาย พึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการดาเนินการ
ด้านการจัดการ
ความรู้ของกรมป่าไม้

คาอธิบายรายละเอียด/
เอกสาร/หลักฐาน
การสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการ
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 มากที่สุด คะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00
โดยระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อดาเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ของกรมป่าไม้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68

ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการความรู้เสริมสร้าง
ขีดสมรรถนะของบุคลากร
และมุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติ
งานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เกิดแรงจูงใจในการทางาน

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
ดาเนินการด้านการ
จัดการความรู้

ระดับ 4

สร้างขวัญกาลังใจและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับบุคลากรในองค์กร

จานวนตาแหน่งที่มีการ
ปรับปรุงกาหนด
ตาแหน่งเป็นระดับที่
สูงขึ้น

อย่างน้อย
2 อัตรา

สูงกว่า 10. การจัดทา
ค่าเป้าหมาย ปรับปรุงกาหนด
ตาแหน่งเป็นระดับที่
สูงขึ้น

ดาเนินการปรับปรุงกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น โดย
1. การเปลี่ยนชื่อตาแหน่งในสายงาน จากประเภททั่วไป เป็นประเภท
วิชาการ จานวน 40 อัตรา ตามคาสั่งกรมป่าไม้ ที่ 909/2564
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2. การเกลี่ยอัตรากาลัง (การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน)
จากตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ เพื่อปรับปรุงกาหนดตาแหน่งเป็นสายงาน
ประเภทวิชาการ จานวน 4 อัตรา ตามคาสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2862/2564
ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564)

สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจ ระดับความสาเร็จใน
ให้บุคลากรเป็นคนเก่งและ การดาเนินการคัดเลือก
มีการยอมรับ
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น

ระดับ 5

สาเร็จตาม 11. โครงการ
ค่าเป้าหมาย คัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น

โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีการดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดผู้รับผิดชอบ ตามคาสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4170/2562
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

คาอธิบายรายละเอียด/
เอกสาร/หลักฐาน
2. รวบรวมและวิเคราะห์สรุปผลงานข้าราชการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกฯ โดยรวบรวมและวิเคราะห์สรุปผลงานของข้าราชการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมป่าไม้ และนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
3. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โดยมีมติให้เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 2 ราย
4. เสนอผู้บริหารลงนามและแจ้งผลการคัดเลือกฯ ไปยังสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 2 ราย
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๓๖๙๑ ลงวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ของกรมป่าไม้ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
5. ประกาศยกย่องผู้ได้รับคัดเลือก อย่างน้อย 2 ช่องทาง โดย
- หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/
ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- เว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
- เว็บไซต์กรมป่าไม้
- มอบโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้
เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมป่าไม้
เป้าประสงค์ บุคลากรกรมป่าไม้ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

การเพิ่มสวัสดิการใหม่ จานวนโครงการ/ อย่างน้อย 1
กิจกรรมที่
โครงการ
ดาเนินการสาเร็จ

ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จ
ตามค่า
เป้าหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

12. โครงการร้านค้า
สวัสดิการกรมป่าไม้

คาอธิบายรายละเอียด
1. ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้
กับผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
โดยเปิดให้บริการแล้ว
-ร้านอาหารญี่ปุ่น สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
2. การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
-ร้านกาแฟบ้านไร่ชาวดอย
-ร้านสวัสดิการกรมป่าไม้เกาะล้าน (หาดแหลมทอง)

