
แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูล (Open Data Integrity Assessment : OIT)  

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2562  

 

 

 

 

 

 

ช่ือหนวยงาน สํานักบริหารกลาง สวนการเจาหนาท่ี 

 

ขอคําถามท่ีรับผิดชอบ  รายละเอียดการดําเนินการ/Link ท่ีเผยแพร/เอกสารแนบ (PDF.) 

O 25 นโยบายหรือทิศทางของหนวยงานเก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปรงใส 
สอดคลองกับการขับเคลื่อนภารกิจของ
หนวยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

กรมปาไมประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม ฉบับลงวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562 และแจงเวยีน
ใหทุกหนวยงานยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด ประกอบดวยนโยบาย 4 ดาน ดังนี้ 
1.ดานการบริหารงานบุคคล                 2.ดานการพัฒนาบุคลากร 
3.ดานการรักษาวินัยของบุคลากร           4.ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และจัดทําแนวทางปฏิบัติและวิธีดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม  
2.แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม พ.ศ.2559-2564 

 

Link ท่ีเผยแพรในเว็บไซต / ไฟลทีแ่นบมา 

1.https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/04/7832-1.pdf 

2. http://www.forest.go.th/person/plan/ 

https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/04/7832-1.pdf�
http://www.forest.go.th/person/plan/�


ขอคําถามที่รับผิดชอบ  รายละเอียดการดําเนินการ/Link ที่เผยแพร/เอกสารแนบ (PDF.) 

O 26 หนวยงานมีการดําเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผน

กําลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร  

(การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาใน

สายอาชีพ)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ

และแตงตั้งบุคลากร  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

ของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน ท้ังนี้ ตอง

เปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

กรมปาไมมีการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1.ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนกลยุทธการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม พ.ศ. 2559-2564  

2.กรมปาไมจัดทําแผนปฏิบัติการสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม แผนสราง

ความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2561-2564  และแจงเวียนใหทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนฯ เปน

แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการเสริมสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ซ่ึง

เปนการสรางแรงจูงใจ  

ขวัญกําลังใจ ทําใหเกิดความผูกพันในองคกร มีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน ผลักดันใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรกรมปาไม 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการกรมปาไม 

3.กรมปาไมมีการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร โดยจัดทําแผน ปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและคุมครอง

จริยธรรมของกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   3.1 การเผยแพรสื่อในหัวขอ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 2552 กําหนดแนวทางใหขาราชการตองประพฤติ

ปฏิบัติ 10 ขอ ของสํานักงาน ก.พ. 

   3.2  กําหนดแนวทางการควบคุม กํากับ และสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรมปาไม 

4.การนําเสนอความรูเก่ียวกับกฎหมายและกรณีตัวอยางการทําผิดวินัย เผยแพรและประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความรูความ

เขาใจใหกับบุคลากร 

5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมปาไม  มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจํากรมปาไม 

https://cloud.forest.go.th/s/jdmJXgq6RWBPYr5�


ขอคําถามที่รับผิดชอบ  รายละเอียดการดําเนินการ/Link ที่เผยแพร/เอกสารแนบ (PDF.) 

6. กรมปาไมจัดใหมีโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในดานตางๆ ซ่ึงจัดโดยหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมปาไม  

ตัวอยางเชน 

 6.1 โครงการฝกอบรม หลักสูตร “ผูนําดานการปาไม ระดับตน” รุนท่ี 4 

 6.2 โครงการฝกอบรม หลักสูตร " ปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหมท่ีอยูระหวางทดลองป ฏิบัติราชการ " ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 รุนท่ี 1 

 6.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สูระบบราชการ 4.0 

 6.4 การฝกอบรมหลักสูตร “การสรางเครือขาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

7. ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานแบงสวนราชการภายในของกรมปาไม เพ่ือใหการแบงสวนราชการภายในของกรมปาไม 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทิศทางการบริหารราชการแนวใหมท่ีเนนการจัดการเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐและประโยชนสุขของประชาชน      

 

Link ที่เผยแพรในเว็บไซต / ไฟลที่แนบมา  

1. https://bit.ly/2JzhJxC 

2. https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/02/3555.pdf 

3. https://cloud.forest.go.th/s/yCA6aJBBiG2QATF#pdfviewer 

   3.1 https://cloud.forest.go.th/s/cR8KcwDx4Xfa9pz#pdfviewer 

   3.2 https://cloud.forest.go.th/s/jdmJXgq6RWBPYr5#pdfviewer 

4. http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0017/00017455.PDF (ฉบบัท่ี 1-3) 

5. https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/04/998.pdf 

https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/02/3555.pdf�
https://cloud.forest.go.th/s/yCA6aJBBiG2QATF#pdfviewer�
https://cloud.forest.go.th/s/cR8KcwDx4Xfa9pz#pdfviewer�
https://cloud.forest.go.th/s/jdmJXgq6RWBPYr5#pdfviewer�
http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0017/00017455.PDF�
https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/04/998.pdf�


ขอคําถามที่รับผิดชอบ  รายละเอียดการดําเนินการ/Link ที่เผยแพร/เอกสารแนบ (PDF.) 

   6.1 http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0016/00016547.PDF 

   6.2  http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0016/00016876.PDF 

   6.3  http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0017/00017202.PDF 

   6.4 http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0017/00017754.PDF 

7. http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0017/00017724.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0016/00016547.PDF�
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http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0017/00017202.PDF�
http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0017/00017754.PDF�
http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0017/00017724.PDF�


 

 

ขอคําถามท่ีรับผิดชอบ  รายละเอียดการดําเนินการ/Link ท่ีเผยแพร/เอกสารแนบ (PDF.) 

O 27 หนวยงานมีการกําหนดหลักเกณฑการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ ไดแก 
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
หลกัเกณฑการพัฒนาบคุลากร หลกัเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑการให
คุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

1.แนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม 
   -แนวปฏิบัติและวิธีดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กรณีการบรรจุ การยาย การโอน การชวยปฏิบัติ
ราชการ การยืมตัวขาราชการ/ลูกจางประจํา และการลาออกจากราชการ ของกรมปาไม  
2.หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญกรมปาไม และแนวทางปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเลื่อนเงินเดือนของขาราชการกรมปาไม 
3.แนวปฏิบัติในการจัดทําคําม่ันเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีขาราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง 
(ต่ํากวารอยละ 60) 
4.คูมือระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมปาไม 
5.แนวปฏิบัติการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.) และเงินคาตอบแทน
พิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของขาราชการและลูกจางประจํากรมปาไม  
6.หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนคาตอบแทนประจําปของพนักงานราชการท่ัวไป กรมปาไม 
7.หลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมของกรมปาไม  
Link ท่ีเผยแพรในเว็บไซต / ไฟลทีแ่นบมา 

1.https://new.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/02/4075.pdf 

2.https://new.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/03/5716.pdf 

3.https://new.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2018/06/9461_61.pdf 

4.https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2018/10/17965_61.pdf 

5.https://bit.ly/2JDjwS4 

6.https://bit.ly/2W09p0x 

7.https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2018/06/1601_3-v-6349.pdf 

https://new.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/02/4075.pdf�
https://new.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/03/5716.pdf�
https://new.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2018/06/9461_61.pdf�
https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2018/10/17965_61.pdf�
https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2018/06/1601_3-v-6349.pdf�


 

 

ขอคําถามท่ีรับผิดชอบ  รายละเอียดการดําเนินการ/Link ท่ีเผยแพร/เอกสารแนบ (PDF.) 

O 28 หนวยงานมีการประเมินผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทําเปนรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําป 

1.รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม พ.ศ.2559-2564  
3.รายงานสรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมบคุลากรของกรมปาไม 

 

Link ท่ีเผยแพรในเว็บไซต / ไฟลทีแ่นบมา 

1.https://bit.ly/2ErbSGk 

2.https://bit.ly/2KcvVMx 

3.http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0016/00016988.PDF 

 

http://edoc.forest.go.th/doccir/doc/iwebstat/misc/viewintn.asp?Ifmfn=/CABPDOC/INTDOC/DATA0016/00016447.PDF�
http://edoc.forest.go.th/doccir/doc/iwebstat/misc/viewintn.asp?Ifmfn=/CABPDOC/INTDOC/DATA0016/00016447.PDF�
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