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รายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคลของกรมปา่ไม้ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2)  

 
ลําดบั นโยบาย คําอธบิาย ผลการดําเนนิงาน 

 
1 ด้านการบริหารบุคคล ให้ความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล อย่าง

เป็นระบบ ตามกฎระเบียบ อยา่งโปร่งใส เป็น
ธรรม ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล ในการสรร
หา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งคนดคีนเก่งในการ
ปฏิบัติงานโดยยดึถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
พลเรือนสามัญกรมป่าไมร้วมถงึการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดกีารเสริมสร้างบคุลากรให้มีความ
ผูกพันต่อองค์กร และการจัดอตัรากําลังที่
เหมาะสม  

กรมป่าไม้มกีารดําเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. ดําเนินการจดัทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนกลยุทธก์าร
บริหารทรพัยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
       -ดําเนินการจัดทํารายงานการบริหารทรพัยากรบุคคลประจําปี พ.ศ. 2562  
2. กําหนดแนวปฏิบัติและวิธีดําเนินการเกี่ยวกบัการสรรหาและบรรจุแตง่ตั้ง กรณกีารบรรจุ การย้าย การโอน 
การช่วยปฏิบัตริาชการ การยืมตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา และการลาออกจากราชการของกรมป่าไม ้เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของขา้ราชการและลูกจ้างประจําในสังกัดกรมป่าไมเ้ป็นไปด้วยความถูกตอ้ง เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์แก่ราชการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิีการ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 
    -ดําเนินการจัดกลุ่มตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการและสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป เพื่อ
ประโยชน์ในการย้าย ย้ายสับเปลี่ยน หรือรับโอน หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการในกรมป่าไม้ ประเภทวิชาการ 
รวม 6 กลุ่ม ประเภททั่วไป จํานวน 6 กลุ่ม 
    -ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อให้การดําเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งสําหรบัผู้ปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณ์ และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน่งระดับชํานาญการ
พิเศษลงมา ในสังกัดกรมป่าไม ้
    -การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตัง้ลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ กรณีการ
ปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชือ่ตําแหน่ง) และกลุ่มงาน และการย้ายสับเปลี่ยน 
    -ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวธิีการในการแตง่ตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่ง
ใหม่ของกรมป่าไม้ 
    -ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีคุณสมบัติและ
เหมาะสมเข้ารบัการคัดเลือกเพื่อแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง 
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    -ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ เพื่อให้มีอตัรากําลังพนกังานราชการที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 
    -ดําเนินการวิเคราะห์ความต้องการอตัรากาํลัง เพื่อจดัทํากรอบพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2567 
    -กําหนดแนวทางการใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ โดยคํานงึถงึคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม ้
     -ดําเนินการโครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดเีด่นประจําปี พ.ศ. 2562 โดยยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล 
และตรงตามแนวทางปฏิบัติในการสนับสนนุให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน 

     -ดําเนินการโครงการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     -ดําเนินการจัดทําคําสั่งการแบ่งงานภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมป่าไม้ เพื่อความเหมาะสมกับบทบาท 
ภารกิจ หน้าที่รบัผิดชอบ และสถานการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคํานึงถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น และ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของกรมป่าไม้ และคําสั่งมอบหมายหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ 
     -ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยแต่ละสํานักได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อพจิารณาวธิีการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นธรรม 
เหมาะสม มีความเป็นมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทีก่รมป่าไมก้ําหนด 
     -การกําหนดข้อตกลงมอบหมายงาน เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน
ราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2563 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้   
    -ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมป่าไม้ 
และแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัตริาชการเพื่อเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการกรมป่าไม ้ 
    -ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญและลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้     
4.การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีด่ีการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์กร  
    -ดําเนินการสํารวจความพงึพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม ้ประจําปี พ.ศ. 2562 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบคุลากรกรมป่าไม้ และเพื่อนําผลการประเมินไปใช้
ประกอบการพจิารณาส่งเสริมความเป็นอยู่ของบุคลากรกรมป่าไม้ให้มีความพงึพอใจในการทาํงาน 
    -ร่วมเป็นคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรว่ม
พิจารณาจัดทํากิจกรรมและงบประมาณในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางาน ตามแนวทางสร้างองค์กรสุข
ภาวะของหนว่ยงาน 
    -อนุมัติใหข้้าราชการกรมป่าไม้เข้ารว่มอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนกัสรา้งสุของค์กร ทส.(นสอ. ตัวคูณ) 
จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทกุหน่วยงานในสังกัด ทส มีนักสร้างสุขตัวคูณใน
ขับเคลื่อนหน่วยงานเพือ่เป็นองค์กรแหง่ความสุขอย่างต่อเนื่อง 
    -ดําเนินการปรับปรงุภูมิทัศน์ และทําความสะอาดบริเวณดา้นหน้าอาคาร ตลอดจนบรเิวณโดยรอบอาคาร 
รวมถงึทําความสะอาดภายในอาคาร (ตกึเทยีมคมกฤส ตึกสุรัสวดี) และบริเวณสํานักงานในส่วนภูมิภาค 
    -ดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง แนวทางการพัฒนาสู่สํานักงานสีเขยีว (Green Office) 
และการเตรยีมความพร้อมตอ่สภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย (อยูร่ะหว่างรอดําเนินการ) 
     -ดําเนินการจัดหาเครือ่งมือในการปฏิบัติงานให้บุคลากร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครือ่งพิมพ์ ให้แก่บุคลากร
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดอีย่างมีประสิทธิภาพ 
     -ประกาศมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
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     -นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะที่ปรกึษา คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและ
เฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม ้
ในฐานะประธานคณะกรรมการ ฯ ได้เดินทางมากํากับ ควบคุมการปฏิบัตงิาน และให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ของกรม
ป่าไม้ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการพ่นยา่ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในพื้นที่บรเิวณอาคารสํานักงานของกรมป่าไมท้กุ
อาคาร รวมไปถงึบริเวณป้ายรถประจําทางด้านหน้ากรมป่าไม้ พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจดัทํา
เครื่องหมายบรเิวณป้ายรถประจําทาง ทั้งนี้ เพือ่ความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีก่รมป่าไม้ และประชาชนทั่วไป  
ให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 
5. การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อให้บุคลากรไดใ้ชศ้ักยภาพและความสามารถในการขับเคลื่อน
องค์กร โดย  
      -ดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ และจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณ์ 
และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมป่าไม้ 
      -ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังของข้าราชการ เพื่อนําไปกําหนดปรับปรุงตาํแหน่งเป็นประเภทสายงาน 
วิชาการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของกรมป่าไม้ และเพื่อ
ส่งเสริมความกา้วหน้าในสายงานของบุคลากรกรมป่าไม ้
      -ดําเนินการจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ของกรมป่าไม้ จํานวน 2 ราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
6. การเสริมสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรกรมป่าไม้ เพื่อสนบัสนุนให้เกดิแรงจูงใจให้บุคลากร
เป็นคนดี คนเกง่และมีการยอมรับ โดย 
      -ระดับสํานัก แต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี พ.ศ. 2562 เพื่อใหก้าร
ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจําที่เปน็ ผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นที่ยอมรบัของบุคคล  ในส่วนราชการและสังคม มีผลงานโดดเด่นเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน โดยอุทิศตน ทุ่มเท เสียสละ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ เพื่อคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดเีด่นประจําปี พ.ศ. 2562 เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตใินวันข้าราชการพลเรอืน 
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     -ระดับกรม แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดเีด่นของกรมป่าไม ้เพื่อดําเนินการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดเีด่นประจําปี พ.ศ. 2562 
      -ดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      -การประชุม Morning Talk โดยผู้บริหารแต่ละสํานัก 
      -นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานให้โอวาทแกข่้าราชการบรรจุใหม่ จํานวน 57 ราย 
พร้อมนําถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่เป็นข้าราชการที่ดีเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาลที่ 5 เพือ่เป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการใหม่ที่จะเริ่มต้นปฏิบัติงานดูแลทรัพยากรป่าไม้ตอ่ไป เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 

 
2 ด้านการพัฒนา

บุคลากร 
ให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้มขีดีสมรรถนะสูง ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัตงิานมุ่งผลสัมฤทธิ์ สู่ความเป็นมือ
อาชีพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้
พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ทีจ่ําเป็นตอ่
การปฏิบัตงิาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

1. กรมป่าไมจ้ัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 
กรมป่าไม ้ดังนี ้
     1) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นําด้านการป่าไม้ ระดบัต้น” รุ่นที่ 5 
     2) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ" 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1  
     3) โครงการฝึกอบรม “นักประชาสัมพันธด์ิจิทัล Smart PR” 
     4) การฝึกอบรมหลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for workshop Level 1” 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     5) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรประจํา “Digital Transformation” 
2. กรมป่าไม้แตง่ตั้งคณะทํางานพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ โดยมีหน้าที่กําหนดนโยบาย แนวทางการบูรณาการ
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. รายงานสรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพอบรมบุคลากรของกรมป่าไม้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
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4. ดําเนินการสํารวจความตอ้งการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. กรมป่าไมใ้หก้ารสนับสนุนและอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ เข้าร่วมฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       5.1 จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม ้อาท ิ
                -สํานักป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า 
                -สํานักวิจัยและพฒันาการป่าไม ้
                -สํานักจัดการป่าชมุชน 
                -สํานักบริหารกลาง 
                -สํานักจัดการที่ดนิป่าไม้ 
                -กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ        
        5.2 จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
          -หลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพื้นทีท่างอินเทอร์เน็ต” ระหว่างวันที่ 16-
20 มีนาคม 2563 จัดโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
          -หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจํา” รุ่นที่ 4/62 จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          -หลักสูตร “นักบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดบัสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
          -การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง มาตรการเชิงรกุด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรกุพื้นทีร่ัฐ  
โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอรเ์น็ต (DSI MAP) จัดโดยกรมสอบสวนคดพีิเศษ 
          -หลักสูตร แอพพลิเคชัน่ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น อยู่ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อพัฒนา 
(THEOS-2) 
          -หลักสูตร การปฏิบัติงานในระบบ e-GP สําหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ วิธีเฉพาะเจาะจง  
วิธี e-Market และ วิธี e-Bidding (ภาคปฏิบัติจรงิ)  
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       -หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร A1 
หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 3 จดัโดยกรมบัญชกีลาง   
       -หลักสูตรนักสร้างสุของค์กร ทส. (นสอ. ตัวคูณ) จดัโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       -ประชุมเชิงปฏิบัติการ PoA for ASEAN Cooperation in Social Forestry (2021-2025) and 
ASFCC Knowledge Sharing and Closing Event จัดโดย สํานักงานเลขาธกิารอาเซียน        
      

3 ด้านการรักษาวนิัยของ
บุคลากร 

ให้ความสําคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาให้
ข้าราชการ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การรักษาวินัย เพื่อใหข้้าราชการตระหนกัใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถดํารงตนใน
ราชการได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตามกฎ 
ระเบียบ และ จรรยาบรรณ ของทางราชการ อกี
ทั้งเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การนําเสนอความรู้เกีย่วกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการทําผิดวินัย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจให้กับบุคลากร 
1. การเผยแพรจุ่ลสารเสริมสร้างวินัย ในการใหค้วามรู้เกีย่วกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทําผิดวินัย      
   ฉบับที่ 1 การเบิกจ่ายเงินค่าน้ํามัน รถยนต์ส่วนตัว โดยใช้สิทธิทางราชการ 
2. การเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการทํางานโดยใชห้ลักคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นแนวทางใน 
   การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ผ่านทางเว็บไซต์หนว่ยงาน  
3. การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัตงิานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
4. การประชุมภายในหน่วยงาน ผู้บริหารได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล  
   หลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งความโปรง่ใสในการดําเนินงาน เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของกรมป่าไม้เกิด 
   ความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
5. การร่วมมือในการแตง่กายดว้ยเครื่องแบบปฏิบัติงานใหถู้กต้องตามระเบียบ วินัยของกรมป่าไม้ โดยให ้
   บุคลากรกรมป่าไม้ร่วมรับการฝึกระเบยีบวินยัพื้นฐาน โดยจิตอาสา 904 
6. การประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารกรมป่าไม้ โดยนายอรรถพล เจรญิชันษา อธิบดกีรมป่าไม ้
7. กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจรติ โดยแจ้งเวยีนใหทุ้กหนว่ยงาน 
   ทราบและถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 
8. ความร่วมมอืแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบตัิราชการ และการซักซ้อมการแต่งกายมาปฏิบัติราชการของ 
   ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ในวันอื่นๆ 
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4 ด้านการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 

ให้ความสําคัญและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของกรม
ป่าไม้ส่งเสริมใหบุ้คลากรของกรมป่าไม้มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน
ของศาสนา น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัตงิาน ธํารงไว้ซึง่
วัฒนธรรมอันดงีาม 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยดําเนินการดังนี ้
1. ดําเนินการจดัทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ใหท้กุหน่วยงานดําเนินการตามแผนฯ โดยใหร้ายงานผลการดําเนนิการตามระยะเวลา
ที่กําหนด 
2. จัดทําหนังสือขอความอนเุคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัตตินของเจ้าหน้าทีก่รม
ป่าไม้ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
3. การน้อมนําศาสตร์พระราชา “ตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ป่าชุมชนต้นแบบ” มาเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมวนศสตร์ชุมชน 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทําความดีดว้ยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กบัหน่วยงานต่างๆ 
5. การอนุมัติให้ข้าราชการกรมป่าไม้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจติอาสา 904 “หลักสูตรประจํา” รุ่นที่ 
4/62 ณ โรงเรยีนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี”ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562 
6. อธิบดกีรมปา่ไม้ ได้มอบนโยบายและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักศาสตร์พระราชา ในการ
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจใุหมท่ี่อยูร่ะหว่างทดลองปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  
7. ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เข้ารว่มพธิีการสําคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสถาบัน
พระมหากษัตรยิ์ไทย ซึง่จัดขึ้นโดยหน่วยงานตา่งๆ 
8. การส่งเสริมให้บุคลากรกรมป่าไม้เข้ารว่มกจิกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ซึ่งจัดโดยกรมการศาสนา  
9. การเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทําบญุในพธิสีําคัญทางศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  
10. ติดบอรด์ และลงเว็บไซต์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทํางานโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (สจด กคจ สผส) 
11. การประชาสัมพันธ์จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ลําดบั นโยบาย คําอธบิาย ผลการดําเนนิงาน 
 

12. การประชาสัมพันธ์ความรูเ้พื่อสร้างกระแสสังคมคนกรมป่าไม้ที่ไม่ทนตอ่การทุจรติ (สจด) ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามทุจรติและประพฤตมิิชอบและคุ้มครองจริยธรรม กรมป่าไม ้
13. ดําเนินการเผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชการแกข่้าราชการพลเรอืน 
เนื่องในโอกาสวนัข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2563 บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
14. การศึกษาดูงาน ณ พพิิธภัณฑ์ต้านโกง กรงุเทพฯ ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยูร่ะหว่างทดลองปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุน่ที่ 1 
15. หน่วยงานให้ความสําคัญและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของ 
กรมป่าไม้ โดยรายงานผลการดาํเนินการตามแผนดังกล่าวฯ ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
 
 

 
           
 




