
รายงานผลการดาํเนินงานตามแบบตรวจการเปดิเผยขอ้มูล (Open Data Integrity Assessment : OIT)  
กรมปา่ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 

ชื่อหน่วยงาน สํานกับริหารกลาง ส่วนการเจ้าหน้าที ่

  

ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่  รายละเอยีดการดําเนนิการ/Link ที่เผยแพร่/เอกสารแนบ (PDF.) 

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
-เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือ
ผู้บริหารที่ได้รบัมอบหมาย หรือนโยบายที่
กําหนดในนามของหน่วยงาน 
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมป่าไม้ดําเนินการแจ้งเวียนกําชับหน่วยงานในสังกัด ให้ดําเนินการและ
รายงานผลการดําเนินงานตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 11 
เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นการต่อเนื่อง โดยยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด ประกอบด้วย 
นโยบาย 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการบริหารงานบุคคล                  2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
3. ด้านการรักษาวินัยของบุคลากร           4. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โดยมีแนวทางปฏิบัติและวิธีดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้  
2. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ.2559-2564 
 
Link ที่เผยแพรใ่นเว็บไซต์ / ไฟล์ที่แนบมา 
1. https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2020/03/5529.pdf 

2 https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2018/06/1-4.pdf 

 



 
 
 
 

ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่  รายละเอยีดการดําเนนิการ/Link ที่เผยแพร่/เอกสารแนบ (PDF.) 

O26 การดําเนินการตาม 
นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

-แสดงการดําเนินการตามนโยบายการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการวางแผน 
กําลังคนการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น 
-เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
ข้อ O25 หรอืเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายในนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O25 
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 
 
 

กรมป่าไม้มีการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ ดังนี้ 
ด้านการบรหิารบุคคล 
1. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564  
2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความผกูพันของบุคลากรมกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
3. ดําเนินการจัดทําคําสั่งการแบ่งงานภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมป่าไม้ เพื่อความเหมาะสมกับบทบาท 
ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทีเ่พิ่มขึ้น 
และเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของกรมป่าไม้ (คําสั่ง 3858/2563 ลว 13 พย 62) 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามญัและลูกจ้างประจํากรมป่าไม้ 
5. แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน กรณีสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 
ด้านการรักษาวินัยของบคุลากร 
6. การนําเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการทําผิดวินัย เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร  
         - ฉบับที่ 1  การเบิกจ่ายเงินค่าน้ํามัน รถยนต์ส่วนตัว โดยใช้สิทธิทางราชการ 
 



 
 
 
 

ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่  รายละเอยีดการดําเนนิการ/Link ที่เผยแพร่/เอกสารแนบ (PDF.) 

O26 การดําเนินการตาม 
นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
(ต่อ)  
 

 ด้านการพฒันาบุคลากร 
กรมป่าไม้มีการพัฒนาบุคลากร โดยดําเนินการ ดังนี้ 
7.1 จัดใหม้ีโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 
กรมป่าไม้ ตัวอย่างเช่น 

   1) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นําด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5 
   2) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหมท่ี่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ"  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 
   3) โครงการฝึกอบรม “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” 

     4) การฝึกอบรมหลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for workshop  
         Level 1”  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   5) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรประจํา “Digital Transformation” 
7.2 กรมป่าไมแ้ต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ โดยมีหน้าทีก่ําหนดนโยบาย แนวทางการบูรณา
การหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7.3 รายงานสรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพอบรมบุคลากรของกรมป่าไม้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
7.4 ดําเนินการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่  รายละเอยีดการดําเนนิการ/Link ที่เผยแพร่/เอกสารแนบ (PDF.) 

O26 การดําเนินการตาม 
นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
(ต่อ)  
 

 ด้านการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
8. กรมป่าไม้มกีารส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของบุคลากร โดยดําเนินการ ดังนี้ 
   8.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   8.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
   8.3 แจ้งเวียนหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติตนของ
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาตรฐานทางจริยธรรม 
   8.4 ดําเนินการจัดทําแนวทางการบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี กรมป่าไม้ โดยให้ทุกหน่วยงาน
พิจารณาบุคลากรในสังกัดที่ได้ประพฤติหรือปฏิบัติคุณงานความดี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการบริหารงานบุคคล 
9. ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2)  
 



 

ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่  รายละเอยีดการดําเนนิการ/Link ที่เผยแพร่/เอกสารแนบ (PDF.) 

O26 การดําเนินการตาม 
นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
(ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Link ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ / ไฟล์ที่แนบมา  

1. https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2020/02/2694.pdf 
2. https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/11/24493.pdf 
3. https://cloud.forest.go.th/s/SHkQtxGRnD2afSA#pdfviewer 
4. https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2020/02/2681.pdf 
5. https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2020/03/6301.pdf 
6.  http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0019/00019754.PDF 
7. 1 
   1) https://www.forest.go.th/training/โครงการฝึกอบรม-หลักสูต-13/ 
   2) https://www.forest.go.th/training/โครงการฝึกอบรม-หลักสูต-15/#more-3984 
   3) https://www.forest.go.th/training/โครงการฝึกอบรม-หลักสูต-14/#more-3948 
   4) https://www.forest.go.th/training/โครงการฝึกอบรม-หลักสูต-16/#more-4058 
   5) https://bit.ly/2XE7Zs0 

7.2  http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0019/00019682.PDF 
7.3. http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0018/00018922.PDF 
7.4. http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0019/00019455.PDF 
8. 
   8.1 https://cloud.forest.go.th/s/72iSXwEpegjjTsB#pdfviewer 
   8.2 https://cloud.forest.go.th/s/wmkaqT3GYAt6PnD 
   8.3 https://cloud.forest.go.th/s/55ToDX5x6eoQ7Wz 
  8.4 https://www.forest.go.th/ethics/wp-content/uploads/sites/95/2020/03/6072_2563.pdf 

9. https://bit.ly/2VJd1SC 



 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่  รายละเอยีดการดําเนนิการ/Link ที่เผยแพร่/เอกสารแนบ (PDF.) 

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนาทรพัยากรบุคคล ดังนี้ 
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคดัเลือก
บุคลากร 
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญกําลงัใจ 
-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

1. แนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ 
   -แนวปฏิบัติและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรณีการบรรจุ การย้าย การโอน  
    การช่วยปฏิบัติราชการ การยืมตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา และการลาออกจากราชการ ของกรมป่าไม้ 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมป่าไม้ และแนวทาง 
   ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรมป่าไม้ 
3. แนวปฏิบัติในการจัดทําคาํมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้อง 
    ปรับปรุง (ต่ํากว่าร้อยละ 60) 
4. คู่มือระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ 
5. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) และ 
    เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและ 
    ลูกจ้างประจํากรมป่าไม้ 
6. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการทั่วไป  
    กรมป่าไม ้
7. หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ 
8. แนวทางปฏิบัติการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจํากรมป่าไม้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่  รายละเอยีดการดําเนนิการ/Link ที่เผยแพร่/เอกสารแนบ (PDF.) 

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(ต่อ) 

    
Link ที่เผยแพรใ่นเว็บไซต์ / ไฟล์ที่แนบมา 

1. https://www.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://www.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://bit.ly/2XMYLtC 
8. https://bit.ly/3cQQxos 



 

ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่  รายละเอยีดการดําเนนิการ/Link ที่เผยแพร่/เอกสารแนบ (PDF.) 

O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจําปี 
 

แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 
-มีข้อมลูรายละเอียดการดําเนินการ เช่น 
ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การ
บริหาร 
และพัฒนาทรพัยากรบุคคล เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

1. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562  
2. รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 
4. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้  
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้  
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
6. รายงานสรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพอบรมบุคลากรของกรมป่าไม้  
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
Link ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ / ไฟล์ที่แนบมา 
1. https://bit.ly/2VvFQAM 
2. https://bit.ly/3ahaWSb 
3. https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2020/02/492.pdf 

4. https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2019/11/24493.pdf 

5. https://www.forest.go.th/person/wp-content/uploads/sites/78/2020/01/138.pdf 

6. http://edoc.forest.go.th/CABPDOC/INTDOC/DATA0018/00018922.PDF 

 


