






 
     
 
 

รายงานผลการดาํเนนิงาน 
ตามแผนปฏบิัตกิารสรางความผกูพนัของบุคลากรกรมปาไม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
 

สวนการเจาหนาที่ สาํนกับริหารกลาง 
กรมปาไม 
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รายงานผลการดําเนนิงาน 
ตามแผนปฏบิตัิการสรางความผูกพนัของบคุลากรกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
เปาประสงค 1. บุคลากรไดรับขอมูลขาวสารของหนวยงานอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
  2. บุคลากรกรมปาไมมีความสัมพันธท่ีดีกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 
  3. บุคลากรกรมปาไมมีสภาพแวดลอม บรรยากาศ และเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
  4. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
 

กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

1.การสื่อสารและ
ถายทอด
ยุทธศาสตร 
นโยบาย ขอสั่งการ 
แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติงาน 

1.โครงการสื่อสารและ
ถายทอดยุทธศาสตร 
นโยบาย ขอสั่งการ 
แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติงาน ของหนวยงาน 

1.รอยละของบุคลากรของ
กรมปาไมที่รับทราบขอมูล
และขาวสารเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร 
นโยบาย ขอสั่งการ 
แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติงาน  
 

ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามและแจงเวียนใหหนวยงานในสังกัด 
กรมปาไมรวมตอบแบบสอบถามออนไลนจากบุคลากรกรมปาไมที่
ปฏิบัติงานทัง้ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งหมด 9,127 คน  
กลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 
483 คน โดยผลการสาํรวจสรุปวาบุคลากรกรมปาไมรับทราบขอมูลและ
ขาวสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร นโยบาย ขอสั่งการ แนวทาง 
และแผนการปฏิบัตงิาน คิดเปนรอยละ 93.50 
รอยละของความสาํเรจ็ เทากบั 100 
 

สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ 

2.การสรางสื่อและ
ชองทางการสื่อสาร
ภายในหนวยงาน 
 

2.โครงการเผยแพร
ประชาสัมพนัธงานดานปา
ไมผานสื่อ 

2.จํานวนสื่อที่ใชในการ
ประชาสัมพนัธงานดาน
การปาไม  
 

จํานวน  
3 สื่อ 

 
 
 
 

กรมปาไมดาํเนินการเผยแพรประชาสัมพันธงานดานปาไมผานสือ่ตางๆ 
ดังนี ้
1. เว็บไซตกรมปาไม https://www.forest.go.th/ 
หัวขอ ขาวกิจกรรมผูบริหารกระทรวง ขาวกิจกรรมอธิบด ี
กรมปาไม ขาวกิจกรรมผูบริหารกรมปาไม และขาวกิจกรรม 
กรมปาไม  
 
 

สํานักบริหารกลาง 
(สวนประชาสัมพนัธ) 

https://www.forest.go.th/
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กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

2. สื่อสังคมออนไลน 
 Facebook 

- Facebook Fanpage : กรมปาไม
https://www.facebook.com/royalforestdepartment 

- Facebook Fanpage : Forest for life 
https://www.facebook.com/ForestForLife2439 

 Instagram : กรมปาไม 
https://www.instagram.com/royal.forest.department/ 
 Youtube : กรมปาไม

https://www.youtube.com/channel/UCxS8IQZapLeUZCuZcCk
hpsg 
3. สื่ออ่ืน ๆ (หนังสือพิมพ,สื่อออนไลน) : เว็บไซตกรมปาไม เมนูขาวสาร
บทความ/สรุปขาวประจาํวัน
https://www.forest.go.th/blog/category/news/news-paper/ 
รอยละของความสาํเรจ็ เทากบั 100 
 

 
 

3.โครงการประชุม/
สัมมนาภายในหนวยงาน 
 

3.จํานวนคร้ังในการ
ประชุม/สัมมนาภายใน
หนวยงาน  
 
 

จํานวน 6 คร้ัง 
 

กําหนดใหสํานัก/กอง/กลุม การสรางสื่อและชองทางการสื่อสารภายใน
หนวยงานในรูปแบบการประชุม/สัมมนาภายในหนวยงาน  
โดยมีการดําเนนิการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี ้
- การประชุมประจําเดือนภายในหนวยงาน ทั้งระดับสวนและระดับสาํนัก 
เปนการมอบแนวทางการปฏิบัตเิพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- การประชุมติดตามความกาวหนาและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- การติดตามผลการดําเนนิงาน และปญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิราชการ
ของสํานักฯ 
- การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองการเบิกจายพัสดุ ตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

สํานัก/กอง/กลุม 

https://www.facebook.com/royalforestdepartment
https://www.facebook.com/ForestForLife2439
https://www.instagram.com/royal.forest.department/
https://www.youtube.com/channel/UCxS8IQZapLeUZCuZcCkhpsg
https://www.youtube.com/channel/UCxS8IQZapLeUZCuZcCkhpsg
https://www.forest.go.th/blog/category/news/news-paper/
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กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

- การประชุม Morning Talk หารือติดตามผลการปฏิบัตงิานของผูบริหาร 
- การจัดประชุมภายในหนวยงานเพื่อวางแผน/กําหนดข้ันตอนในการ
ดําเนินงานตางๆ และชีแ้จงผลการดําเนินงาน  
- การจัดการประชุมซักซอมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการอนุญาตใช
ประโยชนพืน้ที่ปาไม การอนุญาตไมของปา และเลื่อยโซยนต และการ
อนุญาตอุตสาหกรรมไม ณ หองประชุมคชสาร ทัง้ onsite และรับชอบ
ผาน Facebook Live เพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน 
- การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยผูอํานวยการ
สํานักฯ ทัง้ในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งการประชุมติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝาย/สวน/สํานัก/ศูนยปาไม 
ดาํเนนิการครบตามคาเปาหมาย จาํนวน 32 หนวยงาน 
รอยละของความสาํเรจ็ เทากบั 80 
  

3.การเสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวางบุคลากร
ภายในองคกร 
 
 
 
 
 

4.การเสริมสรางความ 
สัมพันธระหวางบุคลากร
กรมปาไมและ
ผูบังคับบัญชาระดบัตาง ๆ  
 

4.จํานวนโครงการ/
กิจกรรมเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวาง
กันและผูบังคับบัญชา 
ระดับสาํนัก/กอง/กลุม 
 

อยางนอย  
2 กิจกรรม 

 

กําหนดใหสํานัก/กอง/กลุม ดาํเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ
ภายในองคกร การสานสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบญัชาหรือ
ระหวางเพื่อนรวมงาน โดยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

กจิกรรมวนัสาํคญัทางศาสนาและตามประเพณไีทย 
- กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม ประจําป 2565 
- กิจกรรมสรงน้ําพระและรดน้ําขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต 
ประจําป 2565 
- พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน กรมปาไม ณ วัดแจงแสงอรุณ พระ
อารามหลวง ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 
- กิจกรรม “ผูวา พาทําบุญ ในวนัธรรมสวนะ” กิจกรรมวันมาฆบูชา 
ประจําป 2565  
- กิจกรรมรวมฟงธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาล 
วันมาฆาบชูา ประจําป 2565  

สํานัก/กอง/กลุม 
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กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

- กิจกรรมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน กรมปาไม เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2565  ณ วัดแจงแสงอรุณ พระอารามหลวง จ.สกลนคร   
- กิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระพทุธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบชูา
และวันเขาพรรษา จังหวัดแมฮองสอน 
กจิกรรมพธิกีารสาํคญัทีเ่กีย่วกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิ 
- กิจกรรมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวนัพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพติร วันชาต ิและวันพอแหงชาติ  
- รวมพิธีทําบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวนัชาติ และวันพอ
แหงชาติ 5 ธันวาคม 2564  
- กิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 
กจิกรรมวนัสาํคญัเกีย่วกบักรมปาไม 
- งานวนัอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ วันที่ 13 มกราคม 2565  
ณ ที่ตั้งสาํนักงาน 
- วันตนไมประจาํปของชาติ “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดนิ  
สืบสานสู 100 ลานตน” 
- งานวนัรักตนไมประจาํปของชาติ พ.ศ. 2564 
- วันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 126 ป เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565  
- งานวนัเจาหนาที่พิทักษโลก (World Ranger Day) ประจําป 2565 
เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีและการทํางานอันเสียสละของเจาหนาที ่
พิทักษปาในการปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั่วโลก 
ระหวางวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา  
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กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

- กิจกรรม “สีสันพรรณไม เทิดไทบรมราชนิีนาถ” คร้ังที่ 14  
เมื่อวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 
กรุงเทพฯ 
กจิกรรมจติอาสากบัหนวยงานอืน่ทัง้ในสวนกลางและสวนภมูภิาค 
- กิจกรรมจิตอาสา “รูรักสามัคคี รักษสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีวิต”
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณพื้นที่ดานหนากรมปาไม  
- กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันขาราชการไทย รวมใจเพื่อประชาชน” 
เนื่องในวนัขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2565 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
- กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน 2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 บริเวณรอบกรมปาไม และ
บริเวณสํานักงานในสวนภูมภิาค 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสาํคัญของไทย วนัอานนัทมหิดล  
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกนกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
- กิจกรรมจิตอาสา “รูรัก สามัคคี รักษสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริเวณสาํนักงาน 
เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ร.9 และวันพอแหงชาต ิ
- กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม ใหเด็กพิการ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชนิี เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน 2565 
-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในพุทธมณฑลจังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อเตรียมพื้นที่สาํหรับกิจกรรมในวันวิสาขบชูาและกิจกรรม
วันตนไมประจาํปของชาติ พ.ศ. 2565 
กจิกรรมสรางความสมัพนัธของบคุลากรภายในหนวยงาน  
- การรวมแสดงความยนิดีในโอกาสตางๆ เชน การรายงานตัวเขารับ
ตําแหนงของผูอํานวยการสาํนักฯ การรับประทานอาหารรวมกัน 
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กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

- มอบของขวัญในวันคลายวันเกิดของบุคลากรภายในหนวยงาน 
- งานเกษียณขาราชการกรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- กิจกรรมปนจักรยานชายโขงทกุวันอาทิตย  
- กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม ใหเด็กพิการ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชนิี เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน 2565  
- กิจกรรม Happy Relax จัดแตงสวนหยอมเพิ่มมุมพักผอน เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2565 
 -กิจกรรม Happy Society คูบัดดี้สานสัมพนัธ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ 
ความรัก ความสามัคคีระหวางบคุลาการ เพื่อสรางสงัคมที่ดีในองคกร เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2565 ณ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- กิจกรรม Happy Heart รวมพลัง จิตอาสา ตานโควดิ เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2565 ณ หองประชมุ 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม 
- กิจกรรมกีฬาสานสัมพนัธ ปงบประมาณ 2565  
ดาํเนนิการครบตามคาเปาหมาย จาํนวน 40 หนวยงาน 
รอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
 

4.การปรับปรุง/
พัฒนาสภาพ 
แวดลอมให
เหมาะสมกับการ
ทํางาน 

5.แผนงานปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  
  

5.จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการ
ทํางานของกรมปาไม 
ระดับสาํนัก/กอง/กลุม 
 

อยางนอย  
2 

กิจกรรม 

กําหนดใหสํานัก/กอง/กลุม ดาํเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ในการทํางานใหเหมาะสมกับการทํางาน โดยมีการดําเนนิการจดักิจกรรม
ตางๆ ดังนี้ 

- กิจกรรม Big cleaning Day /กิจกรรม 5 ส 
- การลางทาํความสะอาดและซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศภายใน
หนวยงาน 
- ดําเนินการตามมาตรการประหยัดและลดใชพลังงาน 
- ดําเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
- โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ปฏิบตัิงานรณรงคการใช
หญาแฝก 

สํานัก/กอง/กลุม 



-7- 
 

กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

- ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ เคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณไฟฟา 
- การจัดปรับปรุงภูมทิัศน บริเวณรอบอาคารสํานักงาน ทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค 
- การจัดทําแผนอัคคีภัยของกรมปาไม ประจาํปงบประมาณ 2565 เพื่อ
เปนการเตรียมความพรอมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมและเปนแนวทางในการ
เตรียมความพรอมในการปองกัน ลดความเสีย่ง หรือหากเกิดข้ึนแลว
สามารถระงบัเหตุไดอยางทนัทวงที 
- กิจกรรมฝกซอมแผนอัคคีภัย ซักซอมอพยพหนีไฟ และทบทวนความรูใน
การระงับเหตุอัคคีภัยพรอมสาธิตและฝกปฏิบัติการใชถังดบัเพลงิ  
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนเมืองสะอาด” 
- ปรับปรุงภูมิทัศน สรางจุดเช็คอินเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว บริเวณพื้นที ่
ริมสระน้ํา เรือนเพาะชํากลาไมบานหนองปนแตก ต.สองพีน่อง  
อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี  
- พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณพื้นที่หนวยปองกันและพัฒนาปาไม
ตางๆ ภายใตความรับผดิชอบของ  
- การฉีดพนยาฆาเชื้อโควิด 19 และแจกชุดตรวจโควดิ 19 ใหแก
เจาหนาที่ในสังกัด  
ดาํเนนิการครบตามคาเปาหมาย จาํนวน 40 หนวยงาน 
รอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
 

 6. โครงการจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอรสําหรับ
สนับสนนุการทํางานตาม
ภารกิจของกรมปาไมทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค 
 

6.รอยละของความสําเร็จ
ของการจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
 

รอยละ 100 กรมปาไมจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับสนับสนนุการทาํงานตามภารกิจ
ของกรมปาไม ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยไดดาํเนนิการ ดังนี ้
- การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ  
- จัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
กรมปาไม 
- จัดทําสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

- ดําเนินการตรวจรับ 
- การจัดสรรใหกับหนวยงาน  
รอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
 

 

5.การเสริมสราง
ความสมดุล
ระหวางชีวิตกับ
การทํางาน 

7. การจัดกิจกรรม/
โครงการเสริมสรางความ
สมดุลระหวางชีวิตกับงาน 
ตัวอยาง  

7.จํานวนกิจกรรมที่
เสริมสรางความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางาน 
 
  

อยางนอย  
2 กิจกรรม 

กําหนดใหสํานัก/กอง/กลุม ดาํเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสรางความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน โดยจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี ้ 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวติกับแนวคิดวิถีใหม 
     - กิจกรรม Happy Society บัดดี้ สานสัมพนัธ 
     - กิจกรรม Happy Relax จัดแตงสวนหยอม เพิ่มมุมพักผอน 
     - กิจกรรม Happy Body ออกกําลังกายหลังเลิกงาน 
     - กิจกรรม Happy Soul ธรรมะสอนใจ 
- กิจกรรมสงเสริมการฉีด โควิด-19 และวัคซีนไขหวัดใหญสายพนัธใหม 

- โครงการจําหนายสินคาทางการเกษตร โครงสรางสรางปาสรางรายได 
ตามแนวพระราชดาํริสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- การตรวจ ATK ทุกวันแรกของสัปดาหกอนเขาปฏิบัติงานในสํานักฯ 
- กิจกรรมสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพและสุขภาวะใหแกบคุลากร 
ในหนวยงาน 
- โครงการพืชผักสวนครัวรอบร้ัวกินเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) 
- การปดประกาศการเสริมสรางความรูดานสุขภาพ   
     - หัวขอ “ยิ้ม+หัวเราะ แลวดียังไง” 
     - หัวขอ “4 สุขภาพจิตดีทั้งองคกร” 
- การจัดหา และติดตัง้เคร่ืองวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาปฏิบัตงิานใน
สถานปฏิบัติงาน 
- กิจกรรมกีฬาฮาเฮและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
 

สํานัก/กอง/กลุม 
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กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

- กิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถพระบรมราชชนนพีันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
ดาํเนนิการครบตามคาเปาหมาย จาํนวน 40 หนวยงาน 
รอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
 

6.เสริมสราง
คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อ
ประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที ่
 

8. กิจกรรมเผยแพร
ผลงานการปฏิบัติตน และ
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลตนแบบความดี
ของกรมปาไม 

8.จํานวนกิจกรรมในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 
 
  

อยางนอย 
2 กิจกรรม 

ดําเนินการจัดทํารูปภาพอินโฟกราฟกและคลิปวิดีโอ เก่ียวกับทศันคติ 
มุมมอง ในการปฏิบัติงาน ของผูไดรับรางวลัขาราชการพลเรือนดีเดนของ
กรมปาไม ในป พ.ศ. 2564 เพื่อประชาสัมพันธใหบุคลากรในกรมปาไม มี
แบบอยางในการปฏิบตัิงานที่ด ีและมีการเผยแพรผลงานการปฏิบัติตน
และทัศนคดีในการปฏิบัตงิานของบุคคลตนแบบความดีของ 
กรมปาไม ของขาราชการพลเรือนดีเดน ในป พ.ศ.2564 เพื่อ
ประชาสัมพนัธใหบุคลากร 
ในกรมปาไม ถือเปนแบบอยางในการปฏิบัตงิานที่ดี จาํนวน 2 ราย คือ  
     - นางวรพรรณ หิมพานต ตาํแหนงนักวชิาการปาไมชาํนาญการพิเศษ 
สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม  
     - นางสาวทชิานันท ดิฐษา ตาํแหนงนักวชิากรปาไมชํานาญการ  
สังกัดสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ  
โดยดําเนนิการ 2 รูปแบบ ดังนี ้
   1. จัดทํารูปภาพอินโฟกราฟก    
   2.จัดทําคลิปวดิีโอ และเผยแพรคลิปวิดีโอ ผานชองทางสื่อออนไลน 
ชองยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=7fbQ3PrA3II 
รอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
 

กลุมงานจริยธรรม 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fbQ3PrA3II
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ยุทธศาสตรที ่2 เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานใหแกบุคลากรกรมปาไม 

เปาประสงค 
(1) บุคลากรไดรับการศึกษาพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถใหเหมาะสมกับหนาท่ีรับผิดชอบ 
(2) บุคลากรมีขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
(3) บุคลากรท่ีมีผลงานโดดเดนไดรับการยกยองชมเชย 

 

กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

1.สงเสริมและพัฒนา
วิธีการทํางานให
บุคลากรปฏิบัติงาน 
อยางมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล 

1. การจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ทักษะความรูความสามารถ 
ใหเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ  
 

1. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาทักษะความรู
ความสามารถให
เหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบ 
 

อยางนอย 
2  

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

กรมปาไม โดยสํานัก/กอง/กลุม สงเสริมและสนับสนนุใหขาราชการและ
เจาหนาทีไ่ดรับการพฒันาทักษะความรูความสามารถใหเหมาะสมกับ
หนาที่ความรับผิดชอบ 
1) จดัโดยกรมปาไม 
- โครงการปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม จํานวน 2 รุน โดยรุนที่ 
1/2565  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ หองประชุม 1 อาคาร
เทียมคมกฤส กรมปาไม และรูปแบบออนไลน ผานโปรมแกรม Zoom 
และรุนที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ หองประชมุ ชั้น 3 
อาคารไพโรจน สุวรรณกร กรมปาไม และรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม 
ZOOM ใหความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบ และวินัยแกขาราชการบรรจุใหม 
จํานวนทั้งสิ้น  202 คน 
- หลักสูตร แนวทางการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงาน
การประชุม 
- การฝกอบรม “โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”  
กรมปาไมรูปแบบใหม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูและทักษะในการดําเนนิงาน 
ดานการอนุญาต (Permission Unit School) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
- การใหความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบ และวินัย แกขาราชการ/พนักงาน
ราชการบรรจุใหม ของหนวยงาน โดยผูอํานวยการสํานัก 

สํานัก/กอง/กลุม 
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- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใหขาราชการที่เกษียณอายุราชการ 
ถายทอดประสบการณการทาํงานดานที่ดินปาไมใหรุนนอง  
- หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการแกไขปญหาราษฎร
ถือครองที่ดินในพื้นที่ปาไม จดัโดยสํานักจัดการที่ดินปาไม 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ถอดบทเรียน เพื่อพัฒนางาน
กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชมุชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การทบทวนถอดบทเรียนและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานปองกัน และควบคุมไฟปา (After Action 
Review : AAR) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 จัดโดยสาํนักจัดการปาชุมชน 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการบริหารและจัดการองคความรูดานการปาไม
ระหวางประเทศแบบบูรฯการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสวอนเลค อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี จัดโดยสํานักการปาไมตางประเทศ 
- โครงการฝกอบรมหลักสูตร พื้นฐานงานรุกขกร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2 เชียงราย 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและทักษะที่จําเปนในการทํางานระหวาง
เพื่อนรวมงาน ภายในหนวยงาน 
- การเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการใชงานโปรแกรมประยุกต
รวมกับระบบติดตามการบุกรุกทําลายปา ผานระบบแอพลิเคชั่นไลน  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐใน
การแกไขปญหาราษฎรถือครองที่ดินในพืน้ที่ปาไม (ผูเขาอบรมเจาหนาที่
สํานักจัดการที่ดินปาไมสวนกลางจํานวน 91 รายสวนภูมิภาค 12 ราย)  
-.โครงการศึกษาออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศดานปาไมดวย 
โมบายแอพพลิเคชั่น ของสาํนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 (ขอนแกน) 
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2) จดัโดยหนวยงานภายนอก 
- หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไมใหเกิดความผิดพลาดเก่ียวกับ
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับหนวยงานภายนอกที่เขามาควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบคุลากรภาครัฐ” รุนที่ 1 – รุนที่ 5 จัดโดย
สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- หลักสูตรเสริมสรางความพรอมนักบริหารระดับตน (Management 
Preparation Program: M-PREP) วันที่ ๗-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จัดโดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
- หลักสูตรผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรูตอเนื่อง) 
วิชาการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จัดโดย
กรมบัญชีกลาง 
- หลักสูตรผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ไดรับการแตงตั้งใหม  
ระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จัดโดยกรมบญัชีกลาง 
- หลักสูตรผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรูตอเนื่อง) 
วิชาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  
จัดโดยกรมบัญชีกลาง 
- หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมดานการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 
ทางอินเทอรเน็ต (Non-Degree) ระหวางวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565  
จัดโดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน) 
- การอบรมในรูปแบบออนไลนภายใตหัวขอ “Natural Resources 
Satellite Remote Sensing Technologies and Application” 
ระหวางวันที่  29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 และวันที่  5-9 
กันยายน 2565 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
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- หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ (นบร.) รุนที่ 10 
ระหวางวันที่ 20 เมษายน - 17 มิถุนายน 2565 จัดโดย สํานักงาน 
กปร.  
- หลักสูตร “การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐข้ันพื้นฐาน
สําหรับผูปฏิบัติงานใหม” รุนที่ 2 ในรูปแบบออนไลน ระหวางวันที่  
10-11 มิถุนายน 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 
- หลักสูตรการพัฒนาองคความรูและเสริมสรางเครือขายขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) 
รุนที่ 9 ระหวางวนัที่ 25 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2565 จัดโดย 
สํานักงาน กปร.  
- การฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการสะสางสินทรัพยคงคางสะสมของ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 
2565 ณ หองประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม จัดโดย  
กลุมงานยทุธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม 
ครบตามคาเปาหมาย จาํนวน 40 หนวยงาน 
รอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
 

 
 

2. โครงการสํารวจความ
ตองการในการฝกอบรม
(Training Needs Survey) 
 

2.ระดับความสาํเร็จ
ของการสํารวจความ
ตองการในการ
ฝกอบรม (Training 
Needs Survey) 
ของบุคลากรกรมปา
ไม 
 
 

ระดับ 5 
 

กรมปาไม โดยสํานักบริหารกลาง ดําเนินการสํารวจความตองการในการ
ฝกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมปาไม เพื่อนําผลที่
ไดจากการสาํรวจไปจัดทาํแผนและหลักสูตรการอบรม 
ที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของบุคลากรประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตอไป โดยมีการดําเนินการ ดังนี ้
ระดับ 1-2 สํารวจความตองการในการฝกอบรม 
สํานักบริหารกลาง ไดมหีนังสือสํานักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.4/ว 
5715 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง ขอความอนุเคราะหกรอก
แบบสาํรวจความตองการในการฝกอบรม (Training Needs Survey) 

สํานักบริหารกลาง 
(สวนฝกอบรม) 
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ของบุคลากรกรมปาไม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ระดับ 3-4 วิเคราะหผลสํารวจความตองการในการฝกอบรม 
ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสาํรวจมีความตองการในการฝกอบรม 
(1) มีความตองการฝกอบรมในดานความรูที่จําเปนในงาน (ความรูเฉพาะ
ทางในงานที่รับผิดขอบ) มากทีสุ่ด (รอยละ 85.50) 
(2) มีความคาดหวังจากการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลในการทํางาน (รอยละ 76%) 
(3) เห็นดวยที่บุคลากรทุกคนตองเขารวมการอบรม 
อยางนอยปละ 1 คร้ัง (รอยละ 92.90%)  
ระดับ 5 สรุปผลสาํรวจความตองการในการฝกอบรม 
ดําเนินการแจงเวียนผลสํารวจฯ ตามหนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1601.4/ 
ว 713 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เร่ือง สรุปผลการสํารวจความ
ตองการในการฝกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากร 
กรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
 

2.เสริมสรางแรงจูงใจ 
สั่งสมประสบการณใน
การทํางาน เพื่อ
ความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

3. โครงการพัฒนาระบบ
ขาราชการผูมผีลสัมฤทธิ์สูง 
หรือ High Performance 
and Potential 
System(HIPPs) 
 

3.จํานวนขาราชการ
ผูมีคุณสมบัต ิ
เขาสูระบบ
ขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิส์ูง  
 

อยางนอย 
1 คน 

 
 

กรมปาไมดาํเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเขาสูระบบ
ขาราชการผูมผีลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 18 ของกรมปาไม ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 โดยดําเนินการ ดังนี้ 
   1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเขาสูระบบ
ขาราชการผูมผีลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 18 ของกรมปาไม ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
   2.ประกาศรายชื่อผูมสีิทธิเขารับการคัดเลือกขาราชการคัดเลอืก
ขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อเขาสูระบบขาราชการผูมผีลสัมฤทธิ์สูง  
รุนที่ 18 จํานวน 1 ราย 
   3.ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกขาราชการ และจัดทํา
กรอบการสั่งสมประสบการณและเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

สํานักบริหารกลาง 
(สวนการเจาหนาที)่ 
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รายบุคคลของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมปาไม เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2565 ณ หองประชมุสํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม  
   4.ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาสูระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิส์ูง รุนที่ 18 คือ นางสาวศิริลักษณ ธรรมนุ นักวิชาการปาไม
ชํานาญการ สงักัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2 เชียงราย 
   5.แจงรายชื่อผูผานการคัดเลอืกเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุนที่ 18 ใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ  
   6.จัดทําคําสัง่มอบหมายใหขาราชการผานการคัดเลือกเขาสูระบบ
ขาราชการผูมผีลสัมฤทธิ์สูง ไปปฏิบัติราชการตามกรอบกรอบการสั่งสม
ประสบการณและเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพรายบุคคล 
ที่กรมปาไมกําหนด 
รอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
 

 4. การจัดทําปรับปรุง
กําหนดตําแหนง 

4. จํานวนตาํแหนงที่
ไดรับการปรับปรุง
และกําหนดตาํแหนง
ใหเหมาะสม 
 
 
 

อยางนอย 
2 

ตําแหนง 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมปาไมดาํเนินการปรับปรุงกําหนด
ตําแหนงประเภทวชิาการ ตามคําสั่งกรมปาไม ที่ 3275/2565 และ 
ที่ 3276/2565 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565  
จํานวน 4 ตําแหนง 56 อัตรา ดังนี ้
1. ตําแหนงนักจัดการงานทัว่ไป 
    ระดับปฏิบัติการ/ชาํนาญการ จํานวน 15 อัตรา 
    ระดับชาํนาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตรา 
2. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  
    ระดับปฏิบัติการ/ชาํนาญการ จํานวน 2 อัตรา 
3. ตําแหนงนักวิชาการปาไม 
    ระดับปฏิบัติการ/ชาํนาญการ จํานวน 36 อัตรา 
4. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี
    ระดับปฏิบัติการ/ชาํนาญการ จาํนวน 2 อัตรา 
คดิเปนรอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 

สํานักบริหารกลาง 
(สวนการเจาหนาที)่ 
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กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

3.สงเสริมกระบวนการ
จัดการความรูและ
เสริมสรางขีดสมรรถนะ
ของบุคลากร  

5. แผนงานจัดการความรู
ของกรมปาไม 
 

5. ระดับความสาํเร็จ 
ในการดําเนินการ
จัดการความรูของ
กรมปาไม     
 

ระดับ 5 
 

กรมปาไมดาํเนินการจัดทําแผนงานจัดการความรูของกรมปาไม ดังนี ้
ระดับ 1  ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู กรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   - คําสั่งกรมปาไม ที่ 3243/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู กรมปาไม 
ระดับ 2  ทบทวนและรวบรวมองคความรูกรมปาไมดาํเนินการตาม
กระบวนงานที่กําหนด 
ระดับ 3 - 4  ดําเนนิการตามกระบวนงานหรือแผนงานที่กําหนดโดยมี
หนวยงาน 5-10 หนวยงาน หรือบุคลากรที่ไดรับการถายทอดองคความรู 
และดําเนนิการเผยแพรบนเว็บไซต 
   - หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1601.4/ว 5179 ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2565 เร่ือง แบบสํารวจหัวขอองคความรูและจัดทาํรายละเอียดองค
ความรูของกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   - รวบรวมองคความรูและเผยแพรบนเว็บไซต  
       www.forest.go.th/knowledge  
   - หนังสือกรมปาไมที่ ทส 1601.4/ว 12493 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2565 เร่ือง ประชาสัมพันธขอมูลองคความรูกรมปาไม ประจาํป
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ระดับ 5 สรุปรายงานผลการดําเนินงานการจัดการองคความรู 
พรอมทั้งปญหา/อุปสรรค ใหผูบริหารทราบ 
   - หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1601.4/ว 16773 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2565 เร่ือง รายงานผลการดาํเนินงานการจัดการองคความรูกรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดสรุปไดดังนี ้
     1) การถอดความรู  
กรมปาไมเห็นถึงความสําคัญของความรูที่แฝงอยูในบุคลากรกรมปาไม และ
กอนการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู จําเปนตองถอดความรูที่อยูในตัวบุคคล  
ซึ่งมีลําดับความรู เร่ิมตนจากการเก็บขอมูล (data) แลวนําขอมูลมา

สํานักบริหารกลาง 
(สวนฝกอบรม) 
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กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

วิเคราะหเปนขอมูลสารสนเทศ (information) ที่เก่ียวของและเปนประโยชน
ตองานและหนวยงาน เมื่อนําขอมูลและสารสนเทศไปประยุกตใชในงานจะ
เกิดเปนความรู (knowledge) ข้ึนและเกิดระบบตอเนื่องหมุนเวียนความรู 
     2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทําเปนคลังความรูในรูปแบบออนไลน 
ใหบุคลากรกรมปาไมไดเขามาใชประโยชนจากขอมูลความรูตามที่ตองการ 
ไดงายและสะดวก ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธผาน E Poster และ
ชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูคลังความรูทางเว็บเซต
www.forest.go.th/KNowledge 
     3) การนําไปใช 
การนําไปใชในการปรับปรุงกระบวนงานตางๆ หรือการแกไขปญหาเพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจในการทํางาน ตลอดจนสงเสริมใหเกิดความรูใหมๆ 
และเพื่อเปนการติดตาม ประเมินผลหลังจากเผยแพรองคความรู รวมถึง
เพื่อใหทราบถึงการนําองคความรูใชประโยชนจากงาน สวนฝกอบรม  
ไดดําเนินการสํารวจการดําเนินงานการจัดการความรูเพื่อนําขอมูลจาก 
ผลการสํารวจมาเปนแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของกรมปาไมตอไป 
     4) ผลลัพธการจัดการความรู 
ทําใหกรมปาไม มีแผนการจัดการความรูมีการดําเนินการจัดการความรู 
บุคลากรภายในหนวยงานใหมีความเขาใจ ในการจัดการความรูรวมกัน 
มีการเผยแพรขอมูลความสําคัญและประชาสัมพันธทางเว็บไซต 
     5) ปญหาและอุปสรรค  
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ซึ่งทําใหการดําเนินงาน

ตามกระบวนการหรือแผนงานไมเปนไปตามที่กําหนด และองคกรยังไมเห็น
ความสําคัญของความรูที่มีอยูในตัวของแตละบุคคลและในองคกร 
คดิเปนรอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
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กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

4.สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดวย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

6. การสงเสริมใหบุคลากร
เขารับการฝกอบรมผาน
ระบบการเรียนรูออนไลน 
 

6. จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาผาน
ระบบการเรียนรู
ออนไลน  
 

สํานัก/กอง 
อยางนอย  

5 คน 
กลุม 

อยางนอย  
2 คน 

 

หนวยงานในสังกัดกรมปาไม สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม 
ผานระบบการเรียนรูออนไลน  
ดาํเนนิการครบตามคาเปาหมาย จาํนวน 40 หนวยงาน 
รอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
 

สํานัก/กอง/กลุม 

 7. การพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะบุคลากรเพื่อรองรับ
การทํางานตามวิถีใหม 
(New Normal) 

7. รอยละของ
จํานวนหนวยงาน
ระดับสาํนัก/กอง/
กลุม ที่ดําเนนิการ/
สนับสนนุบุคลากรให
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ 
 

ไมนอยกวา 
รอยละ 50 

 
 

กําหนดใหหนวยงานในสังกัดกรมปาไม ดําเนนิการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อการพัฒนาทักษะความรูความสามารถใหเหมาะสมกับหนาที่ 
ความรับผิดชอบ หรือสนับสนนุใหขาราชการและเจาหนาที่ในหนวยงาน
ไดเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในการเสริมสรางความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทาํงาน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมและจําเปนตาม
สภาพการณปจจุบนัของหนวยงาน  
   จํานวนหนวยงานทั้งหมด          40   หนวยงาน 
   จํานวนหนวยงานที่ดําเนนิการ    34   หนวยงาน  
   คิดเปนรอยละ 85 
   รอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
 

สํานัก/กอง/กลุม 

5.สงเสริมและยกยอง 
ผูที่ประพฤติ 
ปฏิบัติงานทีด่ี ใหเปน
ตนแบบและเปนที่
ยอมรับขององคกร 

8.แผนงานยกยองและเชิด
ชูผูทีป่ระพฤติและ
ปฏิบัติงานทีด่ ี
      1) โครงการคัดเลอืก
ขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจําป 
      2) โครงการคัดเลือก 
“เพชรจรัสแสง”บุคคล

8.รอยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการสงเสริม
และยกยองผูที่
ประพฤติปฏิบตัิงาน 
ที่ดี  
 

รอยละ 100 กรมปาไม มีแผนงานยกยองและเชิดชูผูที่ประพฤติและปฏิบัติงานด ี
จนเปนแบบอยางที่ดี จาํนวน 3 โครงการ ดังนี ้
1) โครงการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจาํป 
2) โครงการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง”บุคคลตนแบบ สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําป 
3) โครงการ “แสงดาว” บุคคลตนแบบความดีของกรมปาไม ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

กลุมงานจริยธรรม 
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กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 

ตนแบบ สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมประจาํป 
      3) โครงการคัดเลอืก 
“แสงดาว” บุคคลตนแบบ
ความดีของกรมปาไม
ประจําป 
 

โดยดําเนนิการ ดังนี ้
- แจงเวียนผลการคัดเลือก “แสงดาว” บุคคลตนแบบความดีของ 
กรมปาไม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อยกยองเชิดชูบุคลากรที่ทาํความดี
จนเปนแบบแบบอยางขององคกร รายละเอียดตามหนังสือ กรมปาไม 
ดวนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ ๑๔๔๐๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
- ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติผูไดรับรางวัล ผานทางเว็บไซตกลุมงาน
จริยธรรม 
- พิธีมอบโลขาราชการพลเรือนดีเดนกรมปาไม ประจาํป พ.ศ. 2565  
ในวันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 126 ป เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2565 ณ หองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม 
- พิธีมอบโล ประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย สาํหรับผูไดรับรางวัล 
“แสงดาว” บุคคลตนแบบความดีของกรมปาไม ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ในวันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 126 ป เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2565 ณ หองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม 
รอยละของความสาํเรจ็เทากบั 100 
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ยุทธศาสตรที ่ 3 การสนบัสนนุและจัดสวสัดกิารทีเ่พยีงพอและสอดคลองกบัความตองการของบุคลากร 

เปาประสงค   บุคลากรกรมปาไมไดรับสวัสดิการท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

กลยทุธ โครงการ/
กิจกรรม 

 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 
 

1. เสริมสราง
สุขภาพรางกาย
และจิตใจที่
แข็งแรง 

 

1. แผนงาน
เสรมิสรางสุขของ
บุคลากร  

 
 
 

1. จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดําเนินการสําเร็จ
ในแตละ
ปงบประมาณ 
 

อยางนอย 
3 

โครงการ/
กิจกรรม 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมปาไมมีโครงการที่ดําเนินการสําเร็จ  
จํานวน 7 โครงการ 

 1. โครงการตรวจสุขภาพประจาํป บริการโดยโรงพยาบาลบานแพวเขาใหบริการตรวจ 
     สุขภาพวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 กรมปาไม 

2. โครงการจัดหาแวนตาในราคาถูกและเหมาะสมโดยจัดหาผูจัดจําหนายมาใหบริการ 
    บุคลากรกรมปาไม บริการการโดยศูนยแวนไทย by เสถียรการแวน จํานวน 2 คร้ัง 
    คร้ังที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 กรมปาไม 
    คร้ังที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 กรมปาไม 
3. โครงการจัดหาวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช  
    เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 กรมปาไม 
4. จัดตั้งรานคาสวัสดิการ 2 ราน ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการสวัสดิการ  
    คร้ังที่ 1/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565  
    4.1 รานมิสคอฟฟ บริเวณหนาอาคารถนอมเปรมรัศมี 
    4.2 รานบานไรเชิงดอยบริเวณหนาอาคารสํานักวิจัยฯ 
5. โครงการบริจาคโลหิต ประจาํป 2565 จํานวน 3 คร้ัง 
6. การจัดกิจกรรม Happy Relax เมื่อวันศุกรที่ 2 กันยายน 2565 บริเวณดานหนา 
    อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม 
7. การจัดกิจกรรม Happy Money จํานวน 2 คร้ัง 
    รอยละของความสําเร็จ เทากับ 100 
 
 
 

สํานักบริหารกลาง 
(สวนอํานวยการ) 
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กลยทุธ โครงการ/
กิจกรรม 

 

ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน/คําอธบิายรายละเอยีด 
 

ผูรบัผดิชอบ 
 

2. สนับสนุน
สวัสดิการ
เจาหนาที่รวมกับ
หนวยงานอ่ืน 
 
 

2.แผนงาน
ประสานความ
รวมมือในการ
สนับสนนุสวสัดิการ
เจาหนาที่กับ
หนวยงานอ่ืน 
 

2. รอยละ
ความสําเร็จของ
ในการประสาน
ความรวมมือใน
การสนับสนนุ
สวัสดิการ
เจาหนาที่กับ
หนวยงานอ่ืน  
 

ไมนอยกวา 
รอยละ 60 

กรมปาไม ไดประสานความรวมมือในการสนับสนุนการประกันชีวิตหมูใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปากรมปาไม จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน 
จํากัด (มหาชน) โดยดําเนินการ ดังนี้ 
1. รวบรวมเอกสารของเจาหนาที่ผูพิทักษปาที่ขอรับการชวยเหลือ  
    จํานวนทั้งสิ้น 4,500 ราย 
2. ดําเนินการจัดทําหนังสือ เพื่อขอรับการสนับสนุนสวัสดิการจากหนวยงานภายนอก   
    ซึ่งคร้ังนี้กรมปาไมไดรับการสนับสนุน จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)           
3. เจาหนาที่ผูพิทักษปาไดรับการสนับสนุนการประกันชีวิตหมูทั้งหมด  
มีพิธีมอบกรมธรรมประกันชีวิตหมูใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันรักษาปา
และควบคุมไฟปากรมปาไม เมื่อวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 เวลา 10.00 น.  
ณ หองประชุมอารียสัมพันธ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยผูบริหารบริษัท ทีพีไอ 
โพลีน จํากัด (มหาชน) มอบกรมธรรมประกันชีวิตหมูใหกรมปาไม และมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานรับมอบกรมธรรมฯ  
    รอยละของความสําเร็จ เทากับ 100 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักบริหารกลาง 
(สวนอํานวยการ) 

 
 

       


