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(ร่าง)
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กรมป่าไม้
ประเภทกรม :

ด้านนโยบาย
ด้านบริการ

โอกาสในการ
ปรับปรุง :

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานภายในองค์การ
ด้านวัฒนธรรมองค์การ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์:

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในองค์การ ในด้านวัฒนธรรม
ผู้นํา การอุทิศตน และความมุ่งมั่นในการทํางาน การทํางานเป็นทีมและการจัดการ
ความรู้ซึ่งช่วยให้องค์การสามารถดําเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้มีกระบวน
การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงและเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน:

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

รายละเอียดโดยย่อ:

ศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองด้านวัฒนธรรมองค์การและจัดทําแผน
พัฒนาองค์การเพื่อลดส่วนต่างระหว่างความคิดเห็นและความสําคัญของบุคลากร
ในองค์การ

หน่วยงาน : ทุกหน่วยงาน
งบประมาณ: 1,573,420 บาท
ระยะเวลาดําเนินการ: 12 เดือน
วันที่จัดทํา: 24/3/2555

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ปี 2554

ปี 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ผลผลิต
(ประเด็นที่ตรวจ
ประเมิน)

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกี่ยวข้อง

1. กําหนดเกณฑ์การโยกย้าย
แต่งตั้งบุคคล ให้เป็นมาตรฐาน
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบและ
เข้าถึงได้

3 เดือน เม.ย. 55 มิ.ย. 55

มีการกําหนดเกณฑ์
การโยกย้าย แต่งตั้งที่
เป็นมาตรฐาน

สบก. (ส่วนการ ทุกหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่)

2. สํารวจและจัดหา รวมทั้ง
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ พัสดุ
ครุภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องมือ
อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัตงิ านอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55

สผส. และ
ทุกหน่วยงาน
มีฐานข้อมูลการสํารวจ
สบก. (ส่วนการ
ความต้องการของ
เจ้าหน้าที่)
บุคลากร และมีการ
จัดสรร/ สนับสนุนวัสดุ/
อุปกรณ์ให้ตามที่ร้อง
ขอ

3. พัฒนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่
มีประสิทธิภาพและเป็น็ ธรรมทั้ง
ในระดับสํานัก/ กลุ่ม ลงสู่ระดับ
บุคคล

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55

ทุกหน่วยงานมีการ
กพร. และ สผส. ทุกหน่วยงาน
ถ่า่ ยทอดตัวั ชีีว้ ัดจาก
ระดับสํานัก/ กลุ่ม ลงสู่
ระดับบุคคล

4. พัฒนาเกณฑ์การจัดสรร
แรงจูงใจอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม (ทั้งเป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน)

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55

มีเกณฑ์การจัดสรร
แรงจูงใจ

5. มีการจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนการสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจในการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นรูปธรรม

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55

มีแผนการสร้างความ
ผาสุกฯ และ
ดําเนินการตามแผน

สบก.

ทุกหน่วยงาน

สบก. (ส่วนการ ทุกหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่)

งปม.

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ปี 2554

ปี 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ผลผลิต
(ประเด็นที่ตรวจ
ประเมิน)

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกี่ยวข้อง

5. มีการจัดทําแผน
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
และหัวข้อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่จะได้เลื่อนระดับที่
ชัดเจน

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55

มีแผนความก้าวหน้าใน สบก. (ส่วนการ ทุกหน่วยงาน
สายงานอาชีพ
เจ้าหน้าที่ และ
ส่วนฝึกอบรม)

6. กิจกรรม 5 ส

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55

ทุกหน่วยงานมีการ
จัดทํากิจกรรม 5 ส

7. โครงการส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาจิตเพื่อพัฒนา
บุคลากรกรมป่าไม้

4 ครั้ง

ก.พ. 55

ส.ค. 55

8. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิ าน

3 วัน

มี.ค. 55

มี.ค. 55

9. พัฒนาระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55

งปม.

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

บุคลากรกรมป่าไม้เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริม
จริยธรรมและพัฒนา
จิตไม่ต่ํากว่าร้อยละ
80 ของกลุม่ เป้า้ หมาย
ที่กําหนด (100 คน)

สบก.

บุคลากรกรม
ป่าไม้ท่เี ข้าร่วม
โครงการ

83,420

บุคลากรกรมป่าไม้เข้า
ร่วมโครงการไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

สบก. (ส่วน
ฝึกอบรม)

บุคลากรกรม
ป่าไม้ท่เี ข้าร่วม
โครงการ

150,000

มีระบบการควบคุม
สผส. และ กตน.
ภายในและตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ปี 2554

ปี 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ผลผลิต
(ประเด็นที่ตรวจ
ประเมิน)

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกี่ยวข้อง

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55
10. กําหนดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร/
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัตงิ าน ทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ในวาระต่างๆ

มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร/หัวหน้างาน
กับผู้ปฏิบัติงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

11. มอบหมายงานให้เหมาะสม
กับหน้าที่และตําแหน่ง/ระดับ

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55

ผู้บริหาร/ หัวหน้างาน
มีการวางแผนและ
กําหนดหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน
และตรงตามตําแหน่ง

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

12. มีการมอบอํานาจในการ
บริหารจัดการให้เป็นตามลําดับ
ชั้น และความเหมาะสม

12 เดือน ต.ค. 54

ก.ย. 55

รายงานผลการมอบ
อํานาจ และหนังสือ
มอบอํานาจ

กนก. (ระดับ
กรม) และ ทุก
หน่วยงาน
(ระดับสํานัก)

ทุกหน่วยงาน

13. พัฒนาระบบการมีส่วนร่วม 12 เดือน ต.ค. 54
ของภาคประชาชนในการ
อนุรักษ์ป่าไม้

ก.ย. 55

มีโครงการ/กิจกรรม
รวมทั้ง มีแนวทางใน
การพัฒนาระบบการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ

ทุกหน่วยงาน
ตามพันธกิจ

ทุกหน่วยงาน
ตามพันธกิจ

14. จัดทําและดําเนินการตาม 12 เดือน ต.ค. 54
แผนการพัฒนาบุคลากรประจําปี

ก.ย. 55

ดําเนินการตาม
แผนการพัฒนา
บุคลากรประจําปีอย่าง
ครบถ้วน

สบก. (ส่วน
ฝึกอบรม)

สบก.

งปม.

1,290,000

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ปี 2554

ปี 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ผลผลิต
(ประเด็นที่ตรวจ
ประเมิน)

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกี่ยวข้อง

15. สร้างระบบหมุนเวียนงาน
ภายในหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับระยะเวลา 4 ปี

12 เดือน ต.ค. 54

ก.ย. 55

มีระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

16. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น
ระดับสํานัก/ กลุ่ม/กรม (สภา
กาแฟ)
17. จัดทําคู่มือการปฏิบัตงิ าน
และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

12 เดือน ต.ค. 54

ก.ย. 55

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และรับฟังความ
คิดเห็น

ส่วน
อํานวยการทุก
สํานัก

ทุกหน่วยงาน

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55

ทุกหน่วยงานมีการ
จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

18. สํารวจความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของกรมป่าไม้
เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง

3 เดือน

ก.ค. 55

ก.ย. 55

มีการสํารวจความพึง
พอใจและแจ้งเวียน
หน่วยงานเพื่อนําไป
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

18. โครงการจัดทําฐานองค์
ความรู้ของกรม เผยแพร่ลงสู่
Website KM

7 เดือน มี.ค. 55

ก.ย. 55

มีฐานข้อมูลองค์ความรู้
ของกรมป่าไม้

สบก. (ส่วน
ฝึกอบรม)

ทุกหน่วยงาน

19. กิจกรรม KM Learning

9 เดือน

ก.ย. 55

ทุกสํานัก/กลุ่ม
ดําเนินการจัดทําแผน
KM

สบก. (ส่วน
ฝึกอบรม)

ทุกหน่วยงาน

20. โครงการจัดการประกวด/
ยกย่องชมเชยจากการนําองค์
ความรู้ไปปรับปรุงพัฒนางานให้
ดีข้นึ

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55

มีการจัดโครงการ
ประกวดฯ

สบก. (ส่วน
ฝึกอบรม)

ทุกหน่วยงาน

ม.ค. 55

งปม.

กิจกรรม/ขั้นตอน
21. นโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดี

ระยะ
เวลา

เริ่มต้น

สิ้นสุด

6 เดือน เม.ย. 55 ก.ย. 55

ปี 2554

ปี 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ผลผลิต
(ประเด็นที่ตรวจ
ประเมิน)
ทุกหน่วยงาน
ดําเนินการตามแนว
ทางการกํากับดูแล
องค์การที่ดี

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้
เกี่ยวข้อง

กพร.

ทุกหน่วยงาน

งปม.

50,000

พิจารณาเห็นชอบดําเนินการ
ลงนาม.........................................................
(

)

