






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบรหิารกลาง 

                                                                                                กรมป่าไม้  

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action plan)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ 

พ.ศ. 2559-2564    รอบ 12 เดือน 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 - 2564  

(รอบ 12 เดือน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2561) 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนงาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ติดตามและประเมินผล
การด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จในการ
ติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตาม 
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับ 1 : จัดท ารายงานรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
พร้อมข้อเสนอแนะเสนออธิบดีกรมป่าไม้ 
ระดับ 2 : จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระดับ 3 : ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 
6 เดือน  
ระดับ 4 : รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 
ระดับ 5 : ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 
12 เดือน 

ผล: ร้อยละ 100 
      ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 
12 เดือน  
 

ส่วนการเจ้าหน้าที่  
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดรับกับภารกิจของกรมป่าไม้  
 

แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานจัดท าโครงสร้าง

และกรอบอัตราก าลังของ 

กรมป่าไม้ 
1. โครงการทบทวน
โครงสรา้งกรมป่าไม้ 
    (จัดตั้งหนว่ยงานในพื้นที่
ระดับจังหวัดและอ าเภอ) 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับภารกิจของกรมป่าไม้ 

  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกับ กพร. และทุก
หนว่ยงานสนับสนุน 

 ระดับ 1 วิเคราะหภ์ารกิจ
และความคุ้มค่าในการ
ปรับปรุงโครงสร้าง 
กรมป่าไม้ 
ระดับ 2 แตง่ตั้ง
คณะท างานย่อยประสาน
การปรับปรุงโครงสร้าง 
ส่วนราชการกรมป่าไม้ 
ระดับ 3 ประชุม
คณะท างานย่อยประสาน
การปรับปรุงโครงสร้าง 
ส่วนราชการกรมป่าไม้ 
ระดับ 4 ประชุม
คณะท างานแบ่ง 
ส่วนราชการกรมป่าไม้  
เพื่อพิจารณาร่างค าชีแ้จง

ผล: ร้อยละ 100  กพร. ร่วมกับ  
ส่วนการเจ้าหน้าที่ และ 
ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสรา้งสว่นราชการ 
กรมป่าไม้ 
ระดับ 5 สรุปรายงาน
ผูบ้ริหารและเสนอค าชีแ้จง
ประกอบค าขอปรับปรุง 
โครงสรา้งสว่นราชการ 
กรมป่าไม้  

2. โครงการทบทวน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมป่าไม้ 
    - วิเคราะห์และบริหาร
กรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ระดับ 1 ส ารวจขอ้มูล
อัตราก าลังพนักงาน
ราชการแตล่ะส านัก/กลุ่ม 
ระดับ 2 วิเคราะหอ์ัตรา
การสูญเสียอัตราก าลัง
พนักงานราชการของแต่ละ
ส านัก/กลุ่ม 
ระดับ 3 รวบรวมข้อมูล  
ค าขอปรับอัตราก าลัง
พนักงานราชการจาก
หนว่ยงานในสังกัด เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการกรมป่าไม้
พิจารณา 

ผล: ร้อย 100 ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกับ ทุกหนว่ยงาน
สนับสนุน 
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แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 4 ประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการกรมป่าไม้  
ระดับ 5  จัดท ารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการกรมป่าไม้ 
และน าเสนออธิบดีกรมป่าไม้
เพื่อพิจารณา ใหค้วาม
เห็นชอบ  

3. การก าหนดต าแหน่งเพื่อ
ปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของ
กรมป่าไม้ 

 ระดับ 1 ส ารวจ วิเคราะห์
ข้อมูล การก าหนดต าแหน่ง
เพื่อปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับ 
สูงขึ้นของกรมป่าไม้ 
ระดับ 2 ศกึษา รวบรวม
ข้อมูลและ วเิคราะห์ 
ประเภทสายงานและระดับ
ต าแหน่งของกรมป่าไม้ที่จะ
ก าหนดต าแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้น 
ระดับ 3 จัดท ารา่งการ

ผล: ร้อย 100 
      ด าเนนิการวิเคราะหข์้อมูล การก าหนด
ต าแหน่งเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่เป็น
ระดับสูงขึ้นของกรมป่าไม้ และเสนอให้ อ.ก.พ. 
กรมป่าไม้ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ 5 อัตรา ช านาญการพิเศษ 11 อัตรา 
และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 1 อัตรา รวม
ทั้งหมด 17 อัตรา 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกับ ทุกหนว่ยงาน
สนับสนุน 
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แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดต าแหน่งเพื่อ
ปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
ของกรมป่าไม้ 
ระดับ 4 เสนออธิบดี 
กรมป่าไม้ให้ความเห็นชอบ 
ระดับ 5 เสนอเข้าที่ประชุม 
อ.ก.พ. กรมป่าไม้ พิจารณา
ต่อไป 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการจัดการ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดการขอ้มูลสารสนเทศ

ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

 

ระดับ 1 แตง่ตั้งคณะท างาน
จัดการขอ้มูลสารสนเทศ

ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล   
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 วิเคราะหข์้อควร

ปรับปรุงของระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริหาร

ผล: ร้อยละ 100 ส่วนการเจ้าหน้าที่
ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศ  

และทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 
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แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ทรัพยากรบุคคล 
ระดับ 4  - 

ระดับ 5 รายงานผลการ
วิเคราะหเ์พื่อขออนุมัติจาก 
ผูม้ีอ านาจ และแจง้ไปยัง
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง   

 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารระบบผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดท าแนวทาง

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในกรมป่าไม้ 

ระดับความส าเร็จของการ

บริหารระบบผลการ

ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

กรมได้บรรลุผล 

ระดับ 1 แตง่ตั้งคณะท างาน  

ระดับ 2 การประชุม

คณะท างานฯ เพื่อพัฒนา

แนวทางประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใน

กรมป่าไม้ 

ระดับ 3 เสนอผูบ้ริหารให้

ความเห็นชอบและประเมิน

การปฏิบัติงานของบุคลากร

ผล: ร้อยละ  100 

       ด าเนนิการจัดท าคู่มือระบบการบริหารผล

การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ตามหนังสือ

กรป่าไม้ ดว่นที่สุด ที่ ทส 1601.3/3 17965 

ลง 28 ก.ย. 2561 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ร่วมกับ 

ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ในกรมป่าไม้ตามแนวทาง 

ทีก่ าหนด 

ระดับ 4 น าผลการประเมินฯ 

ไปใช้ในการบริหารทรัพยากร

บุคคลของกรมป่าไม้ (เช่น 

การเลื่อนเงนิเดือน การ

แตง่ตัง้ข้าราชการ เป็นต้น) 

ระดับ 5 ติดตามการน าผล

การประเมนิฯ ไปใช้ในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ของกรมป่าไม้ พร้อม

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

ระบบผลการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. โครงการทบทวน 

แนวทางการบริหารทรัพยากร

บุคคลของกรมป่าไม้อย่าง

เป็นระบบ โปร่งใสและ 

เป็นธรรม 

     - การคัดเลือกจากบัญชี

ผูส้อบแข่งขันได้ในต าแหน่ง

หนึ่งไปขึน้บัญชีเป็นผูไ้ด้รับ

การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

เป็นข้าราชการ กรมป่าไม้   

  - การรับโอนข้าราชการจาก

ส่วนราชการอื่นมาสังกัด 

กรมป่าไม้  

  - การสอบแข่งขันเพื่อ

บรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเข้า

รับราชการ 

  - การพิจารณาความ

ระดับความส าเร็จของ

การก าหนดแนวทางใน

การสรรหา บรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้ายที่

ชัดเจนเป็นระบบ 

โปร่งใสและเป็นธรรม 

ระดับ 1  แต่งตั้งคณะท างาน ฯ 

ระดับ 2  รวมรวบข้อมูล 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ระดับ 3  ประชุมคณะท างานฯ 

เพื่อก าหนดหลักเกณฑแ์ละ

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระดับ 4  ด าเนินการตาม

แผนงาน ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

ระดับ 5  เสนอค าสั่งรับโอน /

บรรจุผูไ้ด้รับการคัดเลือกเข้ารับ

ราชการ/ค าสั่งเลื่อนข้าราชการ 

ผล: ร้อยละ 100 

     1) ร้อยละ 100 ด าเนินการบรรจุแตง่ตั้ง

ข้าราชการต าแหน่งเจา้พนักงานการเงินและ

บัญชปีฏิบัติงาน จ านวน 2 อัตรา  

     2) ร้อยละ 100  รับโอนข้าราชการจาก

ส่วนราชการอื่นมาสังกัดกรมป่าไม้ จ านวน 4

ต าแหน่ง  11  อัตรา 

     3) ร้อยละ 100 การสอบแขง่ขันเพื่อ

บรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน

ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จ านวน 

2 อัตรา ช่างส ารวจปฏิบัติงาน จ านวน 14 

อัตรา และต าแหนง่นักวิชาการป่าไม้

ปฏิบัติการ จ านวน 29 อัตรา 

     4) ร้อยละ 100 การพิจารณาความ

เหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการเพื่อ

แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึน้ ประเภท

วิชาการระดับช านาญการ 11 และช านาญ

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 

ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

เหมาะสมและคัดเลือกเพื่อ

เลื่อนขา้ราชการเพื่อแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหนง่ที่สูงขึ้น 

การพิเศษ จ านวน  2  ราย ประเมินผลงาน

เพื่อขอรับเงนิประจ าต าแหน่งระดับช านาญ

การ 2 ราย และประเภททั่วไป ระดับช านาญ

งาน จ านวน 1 ราย 
 

มิติที่ 5 คุณภาพชวีิตและความสมดุลของชีวติและการท างาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการส ารวจความพึง

พอใจในการท างานและ

ความผูกพันของบุคลากร

ที่มตี่อองค์กร 

ในการท างาน 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มี 

ความพึงพอใจในการท างาน 

 

 

 

ระดับ 1  ร้อยละ 60 

ระดับ 2  ร้อยละ 65 

ระดับ 3  ร้อยละ 70 

ระดับ 4  ร้อยละ 75 

ระดับ 5  ร้อยละ 80 

ผล: ระดับ 3 (ร้อยละ 

74.80) 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 

ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

ของโครงการที่ด าเนินงานได้

ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ในแตล่ะปี 

ตามแผนกลยุทธ์การสร้าง

ความผาสุกและความผูกพัน

ของบุคลากรกรมป่าไม้ 

ระดับ 1  ร้อยละ 70 

ระดับ 2  ร้อยละ 75 

ระดับ 3  ร้อยละ 80 

ระดับ 4  ร้อยละ 85 

ระดับ 5  ร้อยละ 90 

ผล: ระดับ 4 (ร้อยละ 88 ) ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 

ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
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