








   

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติการสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 



   

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางบรรยากาศท่ีดีในการปฏบิัตงิาน    

เปาประสงค 1) บุคลากรไดรับขอมูลขาวสาร เมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานอยางครอบคลุมทั่วถงึ 

  2) กรมปาไมมโีครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่สอดคลองกับภารกจิของกรมปาไม 

  3) บุคลากรกรมปาไมมคีวามสัมพันธที่ดกีับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

   4) บุคลากรกรมปาไมมสีภาพแวดลอม บรรยากาศ และเครื่องมอืที่เหมาะสมกับการปฏบิัตงิาน  

  5) บุคลากรมคีุณภาพชีวติทีด่ ีปฏบิัตงิานอยางมคีวามสขุ   

  6) การบรหิารผลการปฏบิัตงิานเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 

กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 

คําอธิบายรายละเอยีด 

 

1.การสื่อสารและ

ถายทอดวสิัยทศัน 

ยุทธศาสตร และ

แผนการปฏบิัตงิาน 

จํานวนชองทางใน

การสื่อสารและ

ถายทอดวสิัยทศัน 

ยุทธศาสตร และ

แผนการปฏบิัตงิาน 

(ระดับกรม) 

 

อยางนอย 

3 ชองทาง 

ครบตาม 

คาเปาหมาย 

1.การสื่อสารและ

ถายทอดวสิัยทศัน 

ยุทธศาสตร และ

แผนการปฏบิัตงิาน  

 

ดําเนนิการแจงเวยีนแผนยุทธศาสตรกรมปาไม ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-

2579) ใหทุกหนวยงานทราบและใชเปนแนวทางการปฏบิตังิาน จํานวน 3 

ชองทาง 

1) หนังสอืเวยีน หนงัสอืสํานกัแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส 1606.21/ 

ว2537 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

2) ทาง QR Code 

3) เว็บไซตกรมปาไม หัวขอเก่ียวกับหนวยงาน “แผนยุทธศาสตรกรม 

ปาไม 20 ป” 

การเสริมสราง

ความสัมพนัธระหวาง

บุคลากรภายในองคกร  

จํานวนกิจกรรมที่

เสริมสรางความ 

สัมพันธภายใน

องคกร (ระดับกรม) 

 

อยางนอย 

5 กิจกรรม 

สูงกวา

เปาหมาย 

2. การจัดกิจกรรม

เสริมสราง

ความสัมพันธภายใน

องคกร  

  

กําหนดใหหนวยงานดําเนนิการจัดกิจกรรมเสรมิสรางความสัมพันธภายใน

องคกร การสานสัมพนัธระหวางผูบริหารกับผูใตบงัคับบัญชา หรอืระหวาง

เพื่อนรวมงาน กิจกรรมในวันสําคัญตามประเพณ ีโดยไดมกีารดําเนนิการ

จัดกจิกรรมตางๆ  

-กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวนัขึ้นปใหม 



   

กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 

คําอธิบายรายละเอยีด 

 

 -กิจกรรมวันสงกรานต วนัที ่10 เมษายน 2561 

-กิจกรรมวันสถาปนากรมปาไม วนัที่ 18 กันยายน 2561 

-การประชุมประจําเดอืน ขาราชการสํานักการอนญุาต 

-รวมงานถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสริกิิตติ์ พระบรมราชชินี

นาถในสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เนือ่งในวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สงิหาคม 2561 

-กิจกรรมวันตนไมของชาต ิพ.ศ. 2561 

-กิจกรรมสัปดาหเผยแพรพระพุทธศาสนา เนือ่งในเทศกาลวันวสิาขบูชา 

วันสําคัญสากลของโลก ประจําป 2561 

-กิจกรรมสัปดาหเผยแพรพระพุทธศาสนา เนือ่งในเทศกาลวัน

อาสาฬหบูชา และวนัเขาพรรษา ประจําป 2561 

-กิจกรรมวันสถาปนากรมปาไม 122 ป 

-การเขารวมพธิเีจรญิพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจา

สริิกิติ์ พระบรมราชินนีาถในรัชกาลที่ 9 

-งานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศบาลวันอาสาฬหบูชา 

2561 

 



   

กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 

คําอธิบายรายละเอยีด 

 

การปรับปรุง/พัฒนา

สภาพแวดลอมให

เหมาะสมกับการ

ทํางาน 

จํานวนกิจกรรมที่

ดําเนนิการปรับปรุง

สภาพแวดลอมใน

การทํางาน 

(ระดับกรม) 

 

อยางนอย 

5 กิจกรรม 

 

 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

3.กิจกรรมที่

ดําเนนิการปรับปรุง

สภาพแวดลอมใน

การทํางาน 

กําหนดใหหนวยงานดําเนนิการปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดลอมใหเหมาะสม

กับการทํางาน โดยไดมกีารดาํเนนิการจัดกิจกรรมตางๆ  

-รุกขกรกรมปาไม เพื่อสิ่งแวดลอมที่ด ี

-กิจกรรม Big Cleaning Day/กิจกรรม 5 ส ภายในหนวยงาน 

-โครงการ “ทําความดดีวยหวัใจ ลดภยัสิ่งแวดลอม” 

-กิจกรรมสงเสรมิสํานักงานสเีขยีว Geen office ลดการใชพลาสตกิ โดย

การใชถุงผา ปนโต หรอืกลองขาว และแกวน้ําที่ใชซ้ํา การปลูกตนไม

บริเวณโตะทํางาน 

-การปรับปรุงภูมทิัศนบริหารสํานักฯ 

-กิจกรรมสงเสริมสํานักงานสเีขยีว เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมลูการ

จัดซื้อจัดจางสนิคาและบรกิารเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

-ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใชพลังงาน 

-รวมปลูกตนไมเนื่องในวนัสิง่แวดลอมโลก (5 มถุินายน 2561) เมื่อวันที ่

7 มถุินายน 2561 ภายในสถานวีนวัฒนวจิยัสุราษฎรธาน ีเพื่อศกึษา และ

เปนแหลงพักผอนหยอนใจในเมอืงของชุมชนในอนาคต ตนไมที่ปลูก ไดแก 

กัลปพฤกษ ชัยพฤกษ กาฬพฤกษ มะพลับ ทองกวาว สาละลังกา และ

นางพญาเสอืโครง 

-ปรับเปลี่ยนอุปกรณเครื่องปรับอากาศ/อุปกรณไฟฟา 

-การรณรงคการเลกิ-ลดใชพลาสตกิ และโฟมของหนวยงาน 

-กิจกรรมรวมประกาศเจตนารมณ เลกิ-ลด การใชภาชนะจากโฟมและ

พลาสตกิแบบหูหิ้ว 

 

 

 

 



   

กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 

คําอธิบายรายละเอยีด 

 

การเสริมสรางความ

สมดลุระหวางชีวติกับ

การทํางาน 

จํานวนกิจกรรมที่

เสริมสรางความ

สมดลุระหวางชีวติ

กับการทํางาน 

(ระดับกรม) 

 

อยางนอย 

5 กิจกรรม 

 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

4. การจัดกิจกรรม/

โครงการเสริมสราง

ความสมดุล 

ระหวางชีวติกับงาน 

ดําเนนิการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมสรางความสมดลุระหวางชีวติกับงาน 

โดยไดมกีารดําเนนิการจัดกิจกรรมตางๆ  

-การเสรมิสรางความรูดานสขุภาพกาย ผานทางชองทางตางๆ บอรด

ประชาสัมพันธ  

-พธิกีารจัดงานกฐนิประราชทานกรมปาไม ประจาํปงบประมาณ 2561 

-รวมพธิทีําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภมูพิลอดลุยเดชฯ 

-โครงการประชารัฐรวมใจจติอาสาขยายพันธุตนรวงผึ้ง 

-การเขารวมโครงการเขาวัดปฏบิัตธิรรม ในวนัธรรมสวนะ ณ วัดเสมยีน

นารี เมือ่วันที่ 24 มกราคม 2561 

-การเขารวมโครงการบรรยายธรรมเพื่อสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และ

พัฒนาคุณภาพชีวติในการปฏบิัตงิาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เมื่อวันที่ 12 มนีาคม 2561 หองประชุม 1 ช้ัน 4 อาคารสหกรณออม

ทรัพยกรมปาไม 

-กิจกรรมการออกกําลังกาย ในตอนเยน็วันพุธของทุกสัปดาห 

-โครงการตรวจสุขภาพประจาํป และตดิตามผล 

-โครงการบรรยายธรรมเพื่อสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและพัฒนา

คุณภาพชีวติในการปฏบิตังิานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที ่

12 มนีาคม 2561 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 4 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

-ปดประกาศประชาสมัพันธคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพยีง วนิัย 

สุจริต จติอาสา 

-โครงการปฏบิัตธิรรม/บรรยายธรรม ณ วดัประดษิฐวนาราม เมือ่วันที ่28 

กุมภาพันธ 2561 



   

กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 

คําอธิบายรายละเอยีด 

 

การประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานอยางเปน

ธรรม เหมาะสมกับ

ความสามารถ 

ระดับความสาํเร็จใน

การจัดทําคูมอืระบบ

การบริหารผลการ

ปฏบิัตริาชการกรม

ปาไม 

จํานวน 1 เลม ครบตามคา

เปาหมาย 

5.การจัดทําคูมอื

ระบบการบริหารผล

การปฏบิัตริาชการ

กรมปาไม 

การจัดทําคูมอืระบบการบรหิารผลการปฏบิัตริาชการกรมปาไม มขีัน้ตอน

การดําเนนิการ ดงันี้ 

ระดับ 1 กําหนดช่ือเรื่อง/กรอบการดําเนนิการในการจัดทําคูมอืระบบการ

บริหารผลการปฏบิัตริาชการกรมปาไม 

ระดับที่ 2 แตงตัง้คณะทํางานจัดทําคูมอืระบบการบริหารผลการปฏบิัติ

ราชการกรมปาไม 

ระดับที่ 3 ประชุมคณะทาํงานฯ เพื่อพจิารณา (ราง) คูมอืระบบการบริหาร

ผลการปฏบิัตริาชการกรมปาไม 

ระดับ 4 เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบคูมอืฯ 

ระดับ 5 เผยแพรคูมอืระบบการบริหารผลการปฏบัิตริาชการกรมปาไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานใหแกบุคลากรกรมปาไม 

เปาประสงค 1) บุคลากรไดรับการศกึษาพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ 

  2) บุคลากรมขีวัญกําลังใจและความกาวหนาในอาชีพ 

  3) บุคลากรที่มผีลงานโดดเดนไดรับการยกยองชมเชย 

 

กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 

คําอธิบายรายละเอยีด/ 

 

สงเสริมและพัฒนาวธิกีาร

ทํางานใหบุคลากร

ปฏบิัตงิานอยางมี

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

รอยละของจาํนวน

หนวยงานที่จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อ

การพัฒนาทักษะ

ความรูความสามารถ

ใหเหมาะสมกับหนาที่

ความรับผดิชอบ 

(ระดับกรม) 

ไมนอยกวา 

รอยละ 50 

 

ต่ํากวา 

คาเปาหมาย

(รอยละ 

44.73) 

6. การจดัโครงการ/

กิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาทักษะความรู

ความสามารถให

เหมาะสมกับหนาที่

ความรับผดิชอบ  

-กําหนดใหหนวยงานจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะความรู

ความสามารถใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผดิชอบ หรอื 

-สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่ในหนวยงานไดเขารับการอบรม

ในหลักสูตรตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อเพิ่ม

ความรูความเขาใจในการเสรมิสรางความสมดุลระหวางชีวติกับการ

ทํางาน หรอื  

-กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมและจําเปนตามสภาพการณปจจบุันของ

หนวยงาน เปนตน 

จํานวนหนวยงานทัง้หมด                    38     หนวยงาน 

จํานวนหนวยงานทีด่ําเนนิการรายงาน    17     หนวยงาน  

คิดเปน รอยละ 44.73        

 ระดับความสาํเร็จของ

การสํารวจความ

ตองการในการ

ฝกอบรม (Training 

Needs Survey) ของ

บุคลากรกรมปาไม 

ระดับ 5 ครบตามคา

เปาหมาย 

7.การสํารวจความ

ตองการในการ

ฝกอบรม (Training 

Needs Survey) 

 

การสํารวจความตองการในการฝกอบรม (Training Needs Survey)  โดยมี

การดําเนนิการ ดงันี้ 

ระดับ 1 สํารวจความตองการในการฝกอบรม ตามหนังสอืสํานักบริหาร 

           กลาง ที่ ทส 161.4/ว958 ลงวันที ่20 กุมภาพนัธ 2561 

ระดับ 2 – 

 



   

กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 

คําอธิบายรายละเอยีด/ 

 

ระดับ 3 วเิคราะหผลสํารวจความตองการในการฝกอบรม พบวา ผูตอบ 

            แบบสาํรวจมคีวามตองการในการฝกอบรมดานภาษาองักฤษ  

           ดานคอมพวิเตอร และดานความรูที่จาํเปนในการปฏบิัตงิาน โดย 

           ภาพรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลีย่รวม 3.47 

ระดับ 4 – 

ระดับ 5 สรุปผลสาํรวจความตองการในการฝกอบรมฯ หนงัสอืกรมปาไม  

           ที ่ทส 1601.4/ว11495 ลงวันที่ 26 มถุินายน 2561 เรื่อง  

           สรุปผลการสํารวจความตองการในการฝกอบรม (Training Needs  

           Survey) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

สงเสริมกระบวนการ

จัดการความรู 

เสริมสรางขดี

สมรรถนะของบุคลากร 

และมุงสงเสริมให

ผูปฏบิัตงิานมคุีณภาพ

ชีวติที่ดแีละเกิด

แรงจูงใจในการทํางาน 

 

ระดับ

ความสําเร็จ

ของการ

แบงปนและ

ถายทอดองค

ความรู 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

 

8.กิจกรรมแบงปน

และถายทอดองค

ความรู 

 

 

ระดับ 1 จาํนวน 1 คร้ัง 

ระดับ 2 จาํนวน 2 คร้ัง 

ระดับ 3 จาํนวน 3 ครัง้ 

ระดับ 4 จาํนวน 4 คร้ัง 

ระดับ 5 จาํนวน 5 คร้ัง 

ครัง้ที่ 1 จัดโดยสํานักจัดการปาชุมชน เมื่อวนัที่ 22-24 สงิหาคม 2561 

ครัง้ที่ 2 สํานักสงเสรมิการปลูกปา เมือ่วันที ่1-3 พฤศจกิายน 2560 

ครัง้ที่ 3 สํานักโครงการพระราชดํารแิละกิจการพเิศษ เมื่อวันที่ 6-8 

ธันวาคม 2560  

คร้ังที่ 4 สํานักการอนุญาต เมื่อวันที ่7-9 กุมภาพนัธ 2561 ตามหนังสอื

สํานักการอนุญาต  

ครัง้ที่ 5 สํานักแผนงานและสารสนเทศ เมื่อวนัที่ 13-15 มนีาคม 2561  

ครัง้ที่ 6 สํานักบริหารกลาง สํานักกฎหมาย กลุมพัฒนาระบบบริหาร และ

กลุมตรวจสอบ เมือ่วันที ่27-29 มถุินายน 2561  



   

กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 

คําอธิบายรายละเอยีด/ 

 

สรางขวัญกําลังใจและ

ความกาวหนาในอาชีพ

ใหกับบุคลากรในองคกร 

จํานวนตาํแหนงที่มกีาร

ปรับปรุงกําหนด

ตําแหนงเปนระดับที่

สูงขึ้น  

อยางนอย 

2 ตําแหนง 

สูงกวา

เปาหมาย 

9.การจัดทําปรับปรุง

กําหนดตําแหนงเปน

ระดับที่สูงขึ้น 

ดําเนนิการปรับปรุงกําหนดตาํแหนงโดยเปลีย่นช่ือในสายงาน  

จํานวน 5 ตําแหนง 14 อตัรา 

-นักจัดการงานทั่วไป  1 อัตรา 

-นักทรัพยากรบุคคล  2 อตัรา 

-นติกิร                   2 อตัรา 

-นักวชิาการพัสดุ       1 อัตรา 

-นักวชิาการปาไม      8 อตัรา 

สนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจ

ใหบุคลากรเปนคนด ีคน

เกงและมกีารยอมรับ 

จํานวนกิจกรรม

เสริมสรางแรงจงูใจให

บุคลากรกรมปาไมเปน 

คนดี คนเกง และมกีาร

ยอมรับ  

(ระดับกรม) 

อยางนอย  

2 โครงการ/

กิจกรรม 

สูงกวา

เปาหมาย 

10. โครงการ/

กิจกรรมเสริมสราง

แรงจูงใจ 

 

โครงการ/กิจกรรมเสรมิสรางแรงจูงใจ เปนการสนบัสนุนใหเกิดแรงจูงใจให

บุคลากรเปนคนด ีคนเกงและมกีารยอมรับ โดยกําหนดใหหนวยงาน

สนับสนุนขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด เขารวมการคัดเลอืกใน

โครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อใหเปน

ขาราชการที่ด ีเปนคนเกง และเปนที่ยอมรับ 

-การคัดเลอืกขาราชการ/ลูกจางประจําดเีดน 

-ชองทางการเผยแพรผลงาน ทางเว็บไซตหนวยงาน 

-รางวัลยกยองผูใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมปาชุมชนประจําป 

2561 

-กจิกรรมแบงปนและถายทอดองคความรูของหนวยงาน 

-รวมงานสมัมนาวชิาการและพธิมีอบรางวัลเลศิรัฐ ประจาํป พ.ศ. 2561 

 

 

 



   

ยุทธศาสตรท่ี 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมปาไม 

เปาประสงค บุคลากรกรมปาไมไดรับสวัสดกิารที่เพยีงพอและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

กลยุทธ 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ชื่อโครงการ/กจิกรรม คําอธบิายรายละเอยีด/ 

 

การเพิ่มสวัสดกิารใหม 

 

จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนนิการ

สําเร็จในแตละ

ปงบประมาณ 

อยางนอย 2 

โครงการ/

กิจกรรม 

สูงกวาคา

เปาหมาย 

11. การเพิ่มสวสัดกิาร

ใหม  

 

-การเผยแพรขาวสารดานสวสัดกิารผานทางโซเซยีลมเีดยี 

หนาเพจเฟสบุค สวัสดกิาร กรมปาไม เพื่อใหความรูดานสขุภาพ 

และสวสัดกิาร แกบุคลากรกรมปาไม 

-กิจกรรมรับบริการตรวจและรักษาทันตกรรม 

-กิจกรรมแจงเปลี่ยนสทิธิ์ประกันสังคมของผูประกันตนในสังกัด

กรมปาไม กับโรงพยาบาลเปาโล เมื่อวนัที่ 27 มนีาคม 2561 

 

 

 

 

 

 


