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รายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคลของกรมปา่ไม้ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4)  

 
ลําดบั นโยบาย คําอธบิาย ผลการดําเนนิงาน 

 
1 ด้านการบริหารบุคคล ให้ความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล อย่าง

เป็นระบบ ตามกฎระเบียบ อยา่งโปร่งใส เป็น
ธรรม ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล ในการ
สรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งคนดีคนเก่งใน
การปฏิบัตงิานโดยยึดถือปฏิบัตติามหลักเกณฑ์
และวิธีการบรหิารผลการปฏิบตัิงานของ
ข้าราชการพลเรอืนสามัญกรมป่าไม้รวมถงึการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีด่ีการเสริมสร้าง
บุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์กร และการ
จัดอัตรากําลังทีเ่หมาะสม  

กรมป่าไม้มกีารดําเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. ดําเนินการจดัทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนกลยุทธก์าร
บริหารทรพัยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
       -ดําเนินการจัดทํารายงานการบริหารทรพัยากรบุคคลประจําปี พ.ศ. 2562 (อยู่ระหวา่งดําเนินการ) 
2. กําหนดแนวปฏิบัติและวิธีดําเนินการเกี่ยวกบัการสรรหาและบรรจุแตง่ตั้ง กรณกีารบรรจุ การย้าย การโอน 
การช่วยปฏิบัตริาชการ การยืมตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา และการลาออกจากราชการของกรมป่าไม ้เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของขา้ราชการและลูกจ้างประจําในสังกัดกรมป่าไมเ้ป็นไปด้วยความถูกตอ้ง เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์แก่ราชการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิีการ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
    -การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตัง้ลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ กรณีการ
ปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชือ่ตําแหน่ง) และกลุ่มงาน และการย้ายสับเปลี่ยน 
    -ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวธิีการในการแตง่ตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่ง
ใหม่ของกรมป่าไม้ 
    -ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ เพื่อให้มีอตัรากําลังพนกังานราชการที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 
     -ดําเนินการจัดทําคําสั่งการแบ่งงานในสํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสํานักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ (สาขา) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบรหิารงานของกรมป่าไม้ 
     -ดําเนินการจัดทําคําสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัตริาชการประจําส่วน/ศูนย์ป่าไม้ กรณกีารแบ่งงาน
ภายในสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม ้(สาขา) 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้   
    -ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมป่าไม้ 
และแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัตริาชการเพื่อเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการกรมป่าไม ้ 
    -ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญและลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้     
4. ดําเนินการจดัทําแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม ้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ดําเนินการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ 
ทําใหเ้กิดความผูกพันในองค์กร มีทัศนคติที่ดใีนการปฏิบัตงิาน ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร  
    -ดําเนินการให้ทกุหน่วยงานดําเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    -ดําเนินการสํารวจความพงึพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2562 
(อยู่ระหว่างดําเนินการจดัทํารายงาน) 
    -ร่วมเป็นคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรว่ม
พิจารณาจัดทํากิจกรรมและงบประมาณในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางาน ตามแนวทางสร้างองค์กรสุข
ภาวะของหนว่ยงาน 
5. ดําเนินการแต่งตัง้คณะทํางานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมป่าไม้ เพื่อใหก้ารแบ่งส่วนราชการภายในของ
กรมป่าไม้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการแนวใหม่ทีเ่น้นการจดัการเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน  
     -ผู้บริหารกรมป่าไม้ โดยมีอธิบดีกรมป่าไม ้รองอธิบดี และเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รับฟังคําชี้แจงข้อมูลโครงสร้างส่วนราชการในภาพรวมและประเด็นและปัจจัยที่ตอ้งมกีาร
ปรับปรงุโครงสร้างส่วนราชการในแต่ละกลุ่มภารกิจ และการแบ่งกลุ่มย่อยเพือ่ระดมความคิดเห็นในการ
ปรับปรงุโครงสร้างและยกร่างปรับปรงุกฎกระทรวงของแต่ละส่วนราชการ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 
ณ กระทรวงฯ 
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6. การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อให้บุคลากรไดใ้ชศ้ักยภาพและความสามารถในการขับเคลื่อน
องค์กร   
      -ดําเนินการแต่งตัง้คณะทาํงานจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน วิเคราะหอ์ตัรากําลัง และจัดทําแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าและแผนสั่งสมประสบการณใ์นสายอาชีพของขา้ราชการกรมปา่ไม้ 
      -ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังของข้าราชการ เพื่อนําไปกําหนดปรับปรุงตาํแหน่งเป็นประเภทสายงาน 
วิชาการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ให้บรรลุผลสําเร็จตามเปา้หมายของกรมป่าไม้ และเพื่อ
ส่งเสริมความกา้วหน้าในสายงานของบุคลากรกรมป่าไม ้
      -ดําเนินการจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ของกรมป่าไม้ จํานวน 2 ราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
7. การเสริมสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรกรมป่าไม้ เพื่อสนบัสนุนให้เกดิแรงจูงใจให้บุคลากร
เปน็คน คนเก่งและมีการยอมรบั โดย 
      -ระดับสํานัก แต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี พ.ศ. 2562 เพื่อใหก้าร
ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจําที่เปน็ ผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นที่ยอมรบัของบุคคล      ในส่วนราชการและสังคม มีผลงานโดดเด่นเปน็
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน โดยอุทิศตน ทุ่มเท เสียสละ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ เพื่อคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดเีด่นประจําปี พ.ศ. 2562 เพื่อรับรางวัล  เชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรอืน 
     -ระดับกรม แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดเีด่นของกรมป่าไม ้เพื่อดําเนินการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดเีด่นประจําปี พ.ศ. 2562 
      -ดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ผู้บริหารกรมป่าไม้ โดยอธบิดีกรมป่าไม้ กล่าวให้กําลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ เหยี่ยวไฟผ่าน
ระบบ VDO Conference ซึ่งอยู่ในช่วงของการฝึกอบรมทบทวนเสริมประสิทธิภาพและสร้างความแข็งแกร่งการ
ปฏิบัติงานป้องกนัและควบคุมไฟป่า ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2562 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ค่ายฝึกการรบ
พิเศษแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี      
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2 ด้านการพัฒนาบุคลากร ให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทกุระดับให้มขีีดสมรรถนะสูง ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานมุง่ผลสัมฤทธิ์ สู่
ความเป็นมืออาชีพ และพร้อมรบัการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์ความรูท้ี่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพือ่ให้
การปฏิบัตงิานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

1. กรมป่าไมจ้ัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 
กรมป่าไม ้
     1) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นําด้านการป่าไม้ ระดบัต้น” รุ่นที่ 4 
     2) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ" 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 
     3) โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 
     4) การฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเครือข่าย เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
     5) การเข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจํา” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น
แม่พิมพ์” 
     6) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 6 หลักสูตร เทคนิคการวจิัยด้านป่าไม้ 
     7) โครงการเสวนาในหัวขอ้เรื่อง “รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกนัอย่างไร” 
     8) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใชเ้ครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลาย
ความถี่ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและซอฟแวร์ในระบบภูมิสารสนเทศป่าไม ้
     9) การฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย” 
     10) โครงการประชุมทบทวนผลการดําเนนิงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2562 และเตรียมความพร้อม
การจดัทํางบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 ของกรมป่าไม้ (1606.22/16508 ลง
วันที่ 16 สิงหาคม 62) 
     11) การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือประชาชน ผ่านระบบศูนย์รวมขอ้มลู 
เพื่อการติดต่อราชการ 
     12) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาวุธศึกษาและการใช้อาวุธทางยุทธวิธี เพื่อป้องกันรักษาป่า จัดโดยสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุร ี
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     13) ดําเนนิการจดัโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกดักรมป่าไม้ อาท ิ
                -สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า 
                -สํานักวิจัยและพฒันาการป่าไม ้
                -สํานักจัดการป่าชมุชน 
                -สํานักบริหารกลาง 
                -สํานักเศรษฐกจิการป่าไม ้
                -สํานักจัดการที่ดนิปา่ไม้ 
                -กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ        
2. การกําหนดแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางการดําเนินการจดัการความรู้กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพือ่ใช้เป็นเครื่องมอืการจัดการความรู้มาประยกุตใ์ช้การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ
มากขึ้น พัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิานมากยิ่งขึ้น 
       -จัดงาน KM Day 2019 รู้รอบด้านงานป่าไม้ เมื่อวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 ณ ตึกเทียมคมกฤส  
กรมป่าไม้ โดยมีหน่วยงานในส่วนกลางร่วมจัดนิทรรศการแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรูข้องกรมป่าไม้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       -การประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ไดร้ับรางวัลผลการดําเนินงานการจัดการความรูก้รมป่าไม้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผลการดําเนินงานการจดัการความรู้ หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาผลการจัดการ
ความรู้ และค่าคะแนนที่กําหนดในแต่ละขั้นตอนตามแนวทางการดําเนินการจัดการความรูก้รมป่าไม้ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร ในวันสถาปนากรมเพื่อยกย่องชมเชย 
      -ดําเนินการสํารวจความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาํเนินการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เพื่อนําผลการประเมินมาใช้พฒันากรมป่าไมใ้ห้ไปสู่องค์กรแหง่การเรยีนรู้ตอ่ไป (อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการประมวลผลการสํารวจ) 
       ทั้งนี้ หนว่ยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนใหข้้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสังกดัเข้าร่วมรับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ซึ่งจัดโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเนือ่ง 
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3 ด้านการรักษาวนิัยของ
บุคลากร 

ให้ความสําคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาให้
ข้าราชการ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของทางราชการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการรกัษาวินยั เพื่อให้ข้าราชการตระหนักใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถดํารงตนใน
ราชการได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตามกฎ 
ระเบียบ และ จรรยาบรรณ ของทางราชการ 
อีกทัง้เพือ่ใหก้ารปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การนําเสนอความรู้เกีย่วกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการทําผิดวินัย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจให้กับบุคลากร 
1. จุลสารเสริมสร้างวินัย 
   ฉบับที่ 1 ข้าราชการ “คืนเงนิ” ที่ “เรียกเกบ็” ความผิดสําเร็จไมใ่ช่เหตุลดหย่อนโทษ 
   ฉบับที่ 2 “ชู้สาว” เมื่อพฤตกิารณอ์นุมานได้ว่ามีความสัมพันธ์พิเศษต่อกนั...ผิดวินัยร้ายแรง?? 
   ฉบับที่ 3 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ...วินจิฉัยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
2. การเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการทํางานโดยใชห้ลักคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัตตินให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน  
3. การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัตงิานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
4. การประชุมภายในหน่วยงาน ผู้บริหารได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยให้ยึดหลักธรรมภิบาล หลักคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งความโปรง่ใสในการดําเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมป่าไม้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  
5. การร่วมมือในการแตง่กายดว้ยเครื่องแบบปฏิบัติงานใหถู้กต้องตามระเบียบ วินัยของกรมป่าไม้ โดยให้
บุคลากรกรมป่าไม้ร่วมรับการฝึกระเบียบวินัยพืน้ฐาน โดยจิตอาสา 904 
6. การประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารกรมป่าไม้ โดยนายอรรถพล เจรญิชันษา อธิบดกีรมป่าไม ้
7. กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจรติ โดยแจ้งเวยีนใหทุ้กหนว่ยงาน
ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
8. ความร่วมมอืแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบตัิราชการ และการซักซ้อมการแต่งกายมาปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ ลูกจา้งประจํา พนกังานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ในวันอื่นๆ 
9. ร่วมพธิีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการ และพนักงานกรมป่าไม้ ในวันสถาปนากรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2562 
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4 ด้านการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 

ให้ความสําคัญและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของ
กรมป่าไม้ส่งเสรมิให้บุคลากรของกรมป่าไม้มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมคํา
สอนของศาสนา น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัตงิาน ธํารงไว้ซึง่
วัฒนธรรมอันดงีาม 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยดําเนินการดังนี ้
1. ดําเนินการจดัทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และเผยแพร่ใหท้กุหน่วยงานดําเนินการตามแผนฯ โดยใหร้ายงานผลการดําเนนิการตามระยะเวลา
ที่กําหนด 
2. การเผยแพรส่ื่อในหัวข้อ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน 2552 กําหนดแนวทางให้ข้าราชการต้อง
ประพฤติปฏิบัต ิ10 ข้อ ของสํานักงาน ก.พ. 
3. กําหนดแนวทางการควบคุม กํากับ และส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน      
กรมป่าไม ้
4. ดําเนินการเผยแพร่คําปฏิญาณตนในตําแหน่งอธิบดกีรมปา่ไม้บนเว็บไซตก์รมป่าไม ้
5. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทําความดีดว้ยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กบัหน่วยงานต่างๆ 
6. การประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน ผู้บริหารของหน่วยงานน้อมนําพระราชดํารัสด้านเศรษฐกิจพอเพยีง
มาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แกข่้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานใหส้ามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต 
7. การเข้าร่วมพิธีเจริญพระพทุธมนต์เฉลิมพระเกียรตถิวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
8. การส่งเสริมให้บุคลากรกรมป่าไม้เข้ารว่มกจิกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะระหว่างเดือนเมษายน-
กันยายน 2562  
9. การเผยแพรแ่ละรับทราบประมวลจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ พนกังานราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรมป่าไม้ 
ทราบและยึดถอืปฏิบัติตนตามจริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดยเครง่ครัด และเมื่อศึกษาเข้าใจ ใหทุ้กคนลงนาม
รับทราบด้วย 
10. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม ้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
11. โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทําความดี ดว้ยหัวใจ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมป่าไม ้
12. โครงการหลักสูตร ตามรอยพ่อ อยูอ่ย่างพอเพียง เพื่อให้บคุลากรของกรมป่าไม้ได้เรียนรู้ เข้าใจ ปรัชญา 
แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ความสําคัญ ประโยชน์ของการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนํามาปรับใชใ้นการดําเนินชีวติตามวิธีเศรษฐกจิพอเพียงของตนเองและครอบครวัได ้
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13. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจาํปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้  
14. เข้ารว่มพิธเีนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว ประจําปี
พุทธศักราช 2562 
15. ติดบอรด์ และลงเว็บไซต์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทํางานโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
 

 
           
              
 


