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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
ล าดับ นโยบาย ค าอธิบาย ผลการด าเนินงาน 

 
1 ด้านการบริหารงาน

บุคคล 
ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคล อย่าง
เป็นระบบ ตามกฎระเบียบ อย่างโปร่งใส เปน็
ธรรม ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล ในการ 
สรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งคนดีคนเก่งในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดถือปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
พลเรือนสามัญกรมป่าไม้รวมถึงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตทีด่ีการเสริมสร้างบคุลากรให้มีความ
ผูกพันต่อองค์กร และการจัดอัตราก าลังที่
เหมาะสม  

กรมป่าไม้มีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏบิตัิการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อสนับสนนุการปฏบิัติราชการของส่วนราชการให้
สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ของส่วนราชการ  
       -ด าเนินการจัดท ารายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. 2562  
2. ก าหนดแนวปฏิบัติและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรณีการบรรจ ุการย้าย การ
โอน การช่วยปฏิบัติราชการ การยืมตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า และการลาออกจากราชการของกรมป่าไม้ 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดกรมปา่ไม้เปน็ไปด้วยความถูกต้อง 
เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ราชการ ซึ่งเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
    -ด าเนินการจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหนง่ประเภทวชิาการและส าหรับต าแหน่งประเภททัว่ไป เพื่อ
ประโยชน์ในการย้าย ยา้ยสบัเปลี่ยน หรือรับโอน หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการในกรมป่าไม้ ประเภทวิชาการ 
รวม 6 กลุ่ม ประเภททั่วไป จ านวน 6 กลุ่ม 
    -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อให้การด าเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏบิัติงานที่มปีระสบการณ์ และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดบัช านาญการ
พิเศษลงมา ในสังกัดกรมป่าไม ้
    -การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจา้งประจ าไปด ารงต าแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ กรณีการ
ปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน และการย้ายสับเปลี่ยน 
    -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารในการแต่งตั้งลูกจา้งประจ าไปด ารงต าแหน่ง
ใหม่ของกรมป่าไม ้
    -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผูท้ี่มีคุณสมบัติและ
เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง 
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    -ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ เพื่อให้มีอัตราก าลังพนักงานราชการที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 
    -ด าเนินการวิเคราะห์ความตอ้งการอัตราก าลัง เพื่อจัดท ากรอบพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2567 
    -ด าเนินการขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรอบพนักงาน
ราชการเพิ่มเติม เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2565)  
    -ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการ (การตัดโอนต าแหนง่และอัตราเงินเดือน) ต าแหน่งนิติกร เพื่อ
ปฏิบัติงานดา้นกฎหมายในพื้นทีส่ านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที่ 1-13 จ านวน 13 อัตรา  
    -ก าหนดแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม ้
    -อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานเหลื่อมเวลาและปฏิบัตงิานนอกสถานที่ กรณีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เมษายน 2563)  ตามแนวทางการให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
    -อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานเหลื่อมเวลาและปฏิบัตงิานนอกสถานที่ กรณีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนพฤษภาคม 2563 
     -ด าเนินการโครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยยึดหลักคุณธรรม  
ธรรมาภิบาล และตรงตามแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 
     -ด าเนินการโครงการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สงักัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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     -ด าเนินการโครงการคัดเลือก “แสงดาว” บุคคลตน้แบบความดีของกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันท าความดี ประพฤติตนและปฏิบัตงิานเป็นแบบอยา่งให้ผู้อื่น
ประพฤติปฏิบตัิตาม และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และยกย่องเชดิชูเกียรติผู้ท าความดี ประพฤตดิี ให้เป็นที่
ประจักษ ์
     -ด าเนินการจัดท าค าสั่งการแบ่งงานภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมปา่ไม้ เพื่อความเหมาะสมกับบทบาท 
ภารกิจ หน้าที่รับผดิชอบ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น 
และเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของกรมป่าไม้ และค าสัง่มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ 
     -ประชุมคณะท างานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563 เพื่อปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสรา้งให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การ และเปา้หมายของยุทธศาสตร์ชาติตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
     -ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยแต่ละส านักได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อพิจารณาวธิีการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นธรรม เหมาะสม มี
ความเป็นมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้ก าหนด 
    -แต่งตั้งนายทะเบยีนบุคลากรภาครัฐ โดยมีหน้าที่รบัผิดชอบดูแลรักษารหัสผ่านที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง 
ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ (ข้าราชการและลูกจา้งประจ า) และบคุคลในครอบครัวผู้มีสิทธิในสังกดัผ่านระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพิ่มเติม ปรับปรุง และปลดสิทธิของผู้มสีิทธิและบุคคลใน
ครอบครัวในสังกัด เพื่อให้ข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐมีความถูกต้องเป็นปัจจบุัน 
     -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเจา้พนักงานป่าไมอ้าวุโสในสังกัดกรมป่าไม้  
     -ด าเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจา้พนักงานป่าไม้อาวุโส 
จ านวน 19 อัตรา 
     -ก าหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเจา้พนักงานป่าไมอ้าวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ 
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     -ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ จ านวน 5 ต าแหนง่ 20 อัตรา ในกรมป่าไม้ โดยเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ และ
ระเบียบต่างๆ ที่ ก.พ. ก าหนด 
     -ด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนายช่างส ารวจ
ปฏิบัติงาน กรมปา่ไม้ จ านวน 7 อัตรา 
     -ด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สัง่และปฏบิัติราชการแทนอธิบดกีรมป่าไม้ ในดา้น
ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ 
     -ซักซ้อมความเข้าใจกรณีมีค าสั่งให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
     -การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยผู้บริหารกรมปา่ไม้ /ผู้อ านวยการส านัก รวมถึงติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผล  
     -ด าเนินการก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีมีต าแหน่งว่างของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ โดยแจ้งให้
ข้าราชการทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติ  
     -ด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
ระดับช านาญการ ระดบัช านาญการพิเศษและประเภททั่วไป ระดับปฏิบตัิงาน ระดบัช านาญงาน ระดับอาวโุส 
สังกัดกรมป่าไม้  
 
3. การประเมินผลการปฏบิัติราชการของกรมป่าไม้   
    -ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวธิีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการพลเรือนสามญักรมป่าไม ้
และแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏบิัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้  
    -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญและลูกจ้างประจ า สังกดักรมป่าไม ้ทั้งระดับกรม และระดับส านัก    
    -ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญและลูกจ้างประจ ากรมป่าไม้ คร้ังที่ 1/2563 
    -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกรมป่าไม ้
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     -การก าหนดข้อตกลงมอบหมายงาน เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน
ราชการกรมป่าไม้ คร้ังที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2563 
    -ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการ
กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563  
     -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการ ระดับส านัก เพื่อด าเนินการ
พิจารณาคัดกรองพนักงานราชการในสังกัดที่จะได้รบัการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภายใต้กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567) 
     -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระดบัส านัก เพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่  
     -การมอบหมายงานเพื่อก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของงานและวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ในรอบการประเมนิ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ระดับ
ส านัก 
     -ด าเนินการประกาศการบรหิารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ กรมป่าไม้  
 
4.การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีการเสริมสร้างบุคลากรให้มคีวามผูกพันต่อองค์กร  
    -ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการท างานและความผกูพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ และเพื่อน าผลการประเมินไปใช้
ประกอบการพิจารณาส่งเสริมความเป็นอยู่ของบุคลากรกรมป่าไม้ให้มีความพึงพอใจในการท างาน 
    -ร่วมเป็นคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วม
พิจารณาจัดท ากิจกรรมและงบประมาณในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน ตามแนวทางสร้างองค์กรสุข
ภาวะของหน่วยงาน 
    -อนุมัติให้ข้าราชการกรมป่าไม้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักสร้างสุของค์กร ทส. (นสอ. ตัวคูณ) 
จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. มีนักสรา้งสุขตัวคูณใน
การขับเคลื่อนหน่วยงานเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง 
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    -ด าเนินการปรับปรุงภูมทิัศน ์และท าความสะอาดบริเวณดา้นหน้าอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบอาคาร 
รวมถึงท าความสะอาดภายในอาคาร (ตึกเทียมคมกฤส ตึกสุรัสวดี) และบริเวณส านักงานในส่วนภูมิภาค 
    -ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
และการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย (อยู่ระหว่างรอด าเนินการ) 
     -ด าเนินการจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้บุคลากร เชน่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ให้แก่บุคลากร
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานทีด่ีอย่างมปีระสิทธิภาพ 
     -ด าเนินการจัดท าแผนปฏบิตัิการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามแผนสร้างความผูกพันของบคุลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการเสริมสรา้งความผาสกุและความผูกพนัของบุคลากรกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจงูใจ ขวัญก าลังใจ 
ท าให้เกิดความผูกพันในองค์กร มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิล น าไปสู่ความส าเร็จตามเปา้หมายขององค์กร 
     -แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการคัดเลือกบุตร/ธิดาของลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหนา้ที่ 
ตรวจป่า พนักงานดับไฟปา่ ตามบันทึกข้อตกลงในการท างาน (การจ้างค่าตอบแทนบุคคลภายนอกของ 
กรมป่าไม้ เพื่อขอรับการสนับสนุนทนุการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี  
5. การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพและความสามารถในการขับเคลื่อน
องค์กร โดย  
      -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ และจัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ์ 
และเส้นทางความก้าวหนา้ในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง ของกรมป่าไม้ 
      -ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลงัของข้าราชการ เพือ่น าไปก าหนดปรับปรุงต าแหนง่เป็นประเภทสายงาน 
วิชาการ เพื่อสนบัสนุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมายของกรมป่าไม้ และเพื่อ
ส่งเสริมความก้าวหนา้ในสายงานของบุคลากรกรมป่าไม้ 
      -ด าเนินการจัดท ากรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของ
ข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ของกรมป่าไม้ จ านวน 2 ราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการพฒันาตามที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู 
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6. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้ เพื่อสนับสนนุให้เกิดแรงจูงใจให้บุคลากร
เป็นคนดี คนเก่งและมีการยอมรับ โดย 
      -ระดับส านัก แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้การ
ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจ าที่เปน็ ผู้มีความประพฤติ ปฏิบัตตินชอบด้วยคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นที่ยอมรับของบุคคล  ในส่วนราชการและสังคม มีผลงานโดดเด่นเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน โดยอุทิศตน ทุ่มเท เสียสละ และสามารถเป็นแบบอยา่งทีด่ีได้ เพื่อคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันขา้ราชการพลเรือน 
     -ระดับกรม แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ เพื่อด าเนินการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2562 
      -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลตน้แบบสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      -นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปน็ประธานให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 57 ราย 
พร้อมน าถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเบื้องหนา้อนสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการใหม่ที่จะเร่ิมต้นปฏิบัติงานดูแลทรัพยากรปา่ไมต้่อไป เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 
        -ก าหนดแนวทางการบันทกึความดีในสมุดบันทึกความดี กรมป่าไม้ ตามแนวทางการควบคมุ ก ากับ และ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรมป่าไม้ ซึง่อธิบดีกรมปา่ไมไ้ด้เห็นชอบและให้
ด าเนินการตามแนวทางที่เสนอ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลต่างๆ เชน่ 
เลื่อนเงินเดือน ทดลองงาน แต่งตั้ง เลื่อน ย้าย การรับทุน ฯลฯ 
      -จัดพิธีมอบรางวลัข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี
กรมป่าไม้ เปน็ประธานมอบรางวัลข้าราชการที่ได้รบัการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เม่ือวันที่ 4 
มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชมุ 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ จ านวน 2 คน และมีการเผยแพร่ร่วมแสดง
ความยินดีกับขา้ราชการพลเรือนดีเด่นกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ทาง Facebook กรมป่าไม ้
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      -การประชุม Morning Talk โดยผูบ้ริหารแต่ละส านัก /รวมทั้งการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหนา้ที่และภารกิจของหน่วยงาน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสงักัดปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
      -พิธีมอบโล่ข้าราชการและใบประกาศลูกจา้งประจ าที่เกษยีณอายุราชการ ประจ าปี 2563 /เกียรติบัตร
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้และในระดับหน่วยงาน /รางวัล “แสงดาว ” บุคคลต้นแบบความดีกรม
ป่าไม้ ประจ าปี 2563 /โล่ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ให้การสนับสนุนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา
อาชีพปลูกส่วนป่า ประจ าปี 2563 ในวันสถาปนากรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม ้
      -โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปา่ชุมชนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่ผู้ปฏบิัติงาน ทั้งเป็นการกระตุ้นและสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคคลอื่นในหน่วยงาน 
ตลอดจนเป็นแบบอยา่งแก่ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบตัิงานด้านการสง่เสริมการจัดการ
ป่าชุมชนที่มีผลการปฏิบัตงิานดเีด่น       
 
7. การป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
กรมป่าไม้ด าเนินการ ดังนี ้
     -ด าเนินการจัดตั้งศูนยป์้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับกรมป่าไม ้
โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ (ที่ก ากบัดูแลส านักบริหารกลาง) เปน็ผูอ้ านวยการศูนย์ และระดับส านกั  
     -แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝา้ระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรมป่าไม้ โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นที่ปรึกษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ (ที่ก ากบัดูแลส านัก 
บริหารกลาง) เปน็ประธานกรรมการ 
     -แต่งตั้งคณะท างานศูนยป์้องกันและเฝา้ระวังภัยจากโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
     -ประกาศมาตรการการเฝา้ระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
     -จัดท าแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (Incident Management Plan : IMP) เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับกรม และระดับส านัก 
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      -จัดการประชุมคณะท างานศูนย์ฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนนิการ
ตามมาตรการฯ เปน็ระยะๆ  
     -จัดท าเว็บไซต์ศูนยป์้องกันและเฝ้าระวงัภัยจากโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมคู่มือใน
การบริหารจัดการหน้าเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายงานสถานการณ์ความคืบหนา้การด าเนินงานเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 
     -ด าเนินการจัดตั้งศูนยป์้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับส านัก 
พร้อมทั้งก าหนดแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (Incident Management Plan : IMP) ของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และจัดให้มีการประชุม
ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการตามมาตรการฯ โดยผ่าน application Zoom 
cloud meeting  
     -นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะทีป่รึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและ
เฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
ในฐานะประธานคณะกรรมการ ฯ ได้เดินทางมาก ากับ ควบคุมการปฏิบัติงาน และให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ของกรม
ปา่ไม้ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื้นทีบ่ริเวณอาคารส านักงานของ
กรมป่าไม้ทุกอาคาร รวมไปถึงบริเวณป้ายรถประจ าทางด้านหนา้กรมป่าไม้ พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการจัดท าเครื่องหมายบรเิวณป้ายรถประจ าทาง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และ
ประชาชนทั่วไป  
ให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงทีจ่ะได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 
    -การจัดท าสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจและค าแนะน าเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ให้บุคลากรในหน่วยงาน และจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าอาคาร
ส านักงาน จดัให้มีถังขยะส าหรับทิ้งหนา้กากอนามัย (ขยะติดเชือ้) /ด าเนินการท าความสะอาดรถยนต์ราชการ 
เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค ร่วมกันด าเนินการท าความสะอาดอปุกรณ์ส านกังาน เพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏบิัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
    -การประชุมหารือเพื่อเตรียมการป้องกันและเฝา้ระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ร่วมกับผู้แทน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกองบงัคับการ
ปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต ารวจป่าไม้)  และผู้แทนสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั้ง 4 หน่วยงานร่วมประชุมหารือพิจารณาในประเด็น
การบูรณาการข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
ทั้ง 4 หน่วยงาน รวมทั้งก าหนดมาตรการเบื้องต้นในการรับมือสถานการณ์ 
    -นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมรองอธิบดีกรมป่าไม้ จัดเตรียม “ถุงปันสขุ” จ านวน 300 
ถุง มอบให้เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้น้อยของกรมป่าไม้ เพื่อลดภาระคา่ใชจ้่าย ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
     -การร่วมแบ่งปันความสุขใส ่“ตู้ปันสุข” ของกรมป่าไม้ บุคลากรในสังกัดน าอาหารและเครื่องใช้ที่จ าเปน็ใส่ 
“ตู้ปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคลากรของกรมป่าไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
     -กิจกรรมท าหน้ากาก Face Shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน      
     -กิจกรรม Big Cleaning Day /กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษตัริย์” โดยการน าของ
ผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้อ านวยการส านัก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ท าความสะอาดหนว่ยงาน ร่วมกัน
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริหารที่ตั้งส านักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ความ
เรียบร้อยของสถานที่ปฏิบัตงิาน และเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     -การฉีดพ่นยาฆา่เชื้อบริเวณภายในส านักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าความสะอาดทางขึ้นอาคาร และโดยรอบอาคารกรมป่าไม้ 
     -ประกาศแนวทางการให้ข้าราชการและเจา้หน้าทีป่ฏิบัตงิานบริการด้านการอนุญาต กรณีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
     -การให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคลากรในองค์กรได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาภัยธรรมชาติ /ประสบ
อุบัติเหตุ 
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2 ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

ให้ความส าคัญในการสง่เสริมและพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ สู่ความเป็นมือ
อาชีพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบตัิงานบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

1. กรมป่าไม้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 
กรมป่าไม ้ดังนี ้
     1) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้น าดา้นการป่าไม้ ระดบัต้น” รุ่นที่ 5 
     2) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏบิตัิราชการ" 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1  
     3) โครงการฝึกอบรม “นักประชาสัมพนัธ์ดิจิทลั Smart PR” 
     4) การฝึกอบรมหลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for workshop Level 1” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     5) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรประจ า “Digital Transformation” 
     6) โครงการปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการทีด่ินป่าไม้กับข้าราชการบรรจุใหม่ 
     7) โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมสมรรถนะข้าราชการ เพ่ือรองรับภารกิจส าคัญของกรมป่าไม้  
     8) โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อปรับปรุงงานบริการของกรมป่าไม้ให้พร้อมต่อการพัฒนาการท างาน
ผ่านระบบดิจิทัล 
     9) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การผลิตสื่อวีดทิัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร  
    10) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล คา่
การศึกษาของบุตรและค่าเชา่บา้นข้าราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมงานด้านบัญชีภาครัฐ เพื่อรองรับระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai 
    11) การจัดท าแผนปฏบิัติการด้านวจิัยและพฒันาการปา่ไม ้ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2568) (สวพ) 
    12) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงงานบริการดา้นอนุมัติอนุญาต เพื่อ
พัฒนาสู่ระบบดิจทิัล  

ฯลฯ 
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2. กรมป่าไม้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ โดยมหีน้าที่ก าหนดนโยบาย แนวทางการบูรณาการ
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ในภาพรวมให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
3. รายงานสรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
4. ด าเนินการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. กรมป่าไม้แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะข้าราชการ เพื่อรองรับภารกิจส าคัญของ
กรมป่าไม้ โดยมีหน้าทีด่ าเนนิการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพและพัฒนาข้าราชการให้สอดคล้องกับการสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการ 
6. กรมป่าไม้ให้การสนับสนนุและอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เข้าร่วมฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในดา้นตา่งๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       6.1 จัดโดยหน่วยงานในสงักัดกรมป่าไม ้อาทิ 
                -ส านักป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟป่า 
                -ส านักวิจัยและพฒันาการป่าไม้ 
                -ส านักจัดการป่าชมุชน 
                -ส านักบริหารกลาง 
                -ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้
                -กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
                -ส านักการอนุญาต 
                -ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                -ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
                -ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 อุดรธานี 
                -ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 ราชบุรี ฯลฯ        
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        6.2 จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
          -หลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต” ระหว่างวันที่ 16-
20 มีนาคม 2563 จัดโดยส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
          -หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที่ 4/62 จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          -หลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
          -การสัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร เร่ือง มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่รัฐ  
โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผา่นอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) จัดโดยกรมสอบสวนคดพีิเศษ 
          -หลักสูตร แอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศเบื้องต้น อยู่ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อพัฒนา 
(THEOS-2) 
          -หลักสูตร การปฏิบัติงานในระบบ e-GP ส าหรับเจ้าหนา้ที่พัสดุมืออาชีพ วิธีเฉพาะเจาะจง  
วิธี e-Market และ วิธี e-Bidding (ภาคปฏบิัติจริง)  
          -หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพดา้นการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร A1 
หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 3 จัดโดยกรมบัญชีกลาง   
          -หลักสูตรนักสร้างสุของค์กร ทส (นสอ. ตัวคูณ) จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
          -ประชุมเชิงปฏิบัติการ PoA for ASEAN Cooperation in Social Forestry (2021-2025) and 
ASFCC Knowledge Sharing and Closing Event จัดโดย ส านักงานเลขาธิการอาเซียน       
         -ด าเนินการอนุมัติให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการเข้าร่วมการฝกึอบรมสัมมนา
ร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบ
ออนไลน์ จัดโดย ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          -ด าเนินการอนุมัติให้ข้าราชการเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่ 22 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 



- 14 - 
 

ล าดับ นโยบาย ค าอธิบาย ผลการด าเนินงาน 
 

          -อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที ่11 (ยธส.11) 
จัดโดยส านักงานกิจการยุติธรรม  
          -อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที ่16 (ยธส.16) 
จัดโดยส านักงานกิจการยุติธรรม  
          -อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวชิาการ eGovernment Forum 2020 จัดโดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทลัไทย (DUGA)  
          -อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงาน
การประชุม....ให้ได้จริง” จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
7. การสนับสนุนให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการท างาน / ตดิตามผลการปฏิบัตงิาน /ประชมุสัมมนา โดยใช้
ทาง Video Conference ผ่านระบบ Application Zoom หรือ ผ่านระบบ VDO Conference ในช่วง
เวลาที่ได้รบัผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 
8. จัดตั้ง “ตู้ปันความรู้” โดยน าเอกสารเผยแพร่ทางดา้นป่าชุมชนใสไ่ว้ที่ตูป้ันความรู้ ณ บริเวณหน้าส านัก
จัดการป่าชุมชน ชัน้ 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม ้
9. การก าหนดแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ เพื่อ
รองรับภารกิจส าคัญของกรมป่าไม้ เน้นการเรียนรู้ผา่นการปฏิบตัิจริง และเสริมด้วยการสบัเปลีย่นหมุนเวียนงาน 
การสอนงาน การเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม  
10. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ กรมป่าไม ้เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการจัดการ
ความรู้ของกรมป่าไม้ คัดเลือกองค์ความรู้ของหน่วยงาน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรูข้องกรมป่าไม้     
11. จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานป่าชุมชนวิถีใหม่ New Normal 
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3 ด้านการรักษาวินัย ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาให้
ข้าราชการ มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎระเบียบของทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรักษาวินัย เพื่อให้ข้าราชการตระหนักใน
หน้าที่ความรบัผิดชอบ และสามารถด ารงตนใน
ราชการได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม ตามกฎ 
ระเบียบ และ จรรยาบรรณ ของทางราชการ อีก
ทั้งเพื่อให้การปฏิบัติราชการเปน็ไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิล 

การน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการท าผดิวินัย เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร 
1. การเผยแพร่จุลสารเสริมสร้างวินัย ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระท าผิดวนิัย      
   ฉบับที่ 1 การเบิกจ่ายเงินค่าน้ ามัน รถยนต์ส่วนตัว โดยใช้สิทธิทางราชการ 
   ฉบับที่ 2 จ าเป็นต้องใช้รถส่วนตัวเพื่อประโยชน์ราชการ...เกิดความเสียหาย!! ผู้ใดรับผิดชอบ?? 
2. การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการท างานโดยใช้หลกัคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นแนวทางใน 
   การประพฤติปฏิบตัิตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัตงิาน ผา่นทางเว็บไซต์หน่วยงาน  
3. การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏบิัติงานของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน  
4. การประชุมภายในหน่วยงาน ผู้บริหารได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยให้ยึดหลักธรรมาภบิาล  
   หลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมป่าไม้เกิด 
   ความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
5. การร่วมมือในการแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ วนิัยของกรมป่าไม้ โดยให้ 
   บุคลากรกรมป่าไม้ร่วมรับการฝึกระเบียบวินัยพื้นฐาน โดยจติอาสา 904 
6. การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารกรมป่าไม้ โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ 
7. ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏบิัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน 
   ทราบและถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 
8. ความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ และการซักซ้อมการแต่งกายมาปฏิบัติราชการของ 
   ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ในวันอื่นๆ 
9. ก าหนดและแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดปฏบิัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงาน 
    อนุญาตให้น าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่โดยเคร่งครัด 
10. การเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจ าทุกวนัจันทร์ ของหน่วยงานในภูมิภาค  
11. การด าเนินการทางวินัย ของ ส านักจัดการป่าชุมชน 
12. การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรักษาวินัยให้บุคลากรของหน่วยงาน ในระดับส านกั  
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13. การฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนตไ์หว้พระ การฝึก
ทบทวนระเบียบแถว และบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเสริมสร้างระเบยีบวินัย เตรียมความพร้อมปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าที่ ของส านักในสว่นภูมภิาค 
14. การเข้าร่วมโครงการสร้างระบบเฝา้ระวัง และป้องกันการทจุริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหัวข้อแนวทางการเป็นจังหวัดขยายผลในการสง่เสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
ในภาครัฐร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยภาครัฐ โดยคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. (ส านัก 4 ตาก) 
 

4 ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามแผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของกรม
ป่าไมส้่งเสริมให้บุคลากรของกรมป่าไม้มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอน
ของศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบตังิาน ธ ารงไว้ซึง่
วัฒนธรรมอันดีงาม 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยด าเนนิการดังนี ้
1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบตักิารส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และเผยแพรใ่ห้ทุกหน่วยงานด าเนนิการตามแผนฯ โดยให้รายงานผลการด าเนนิการตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
2. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคู่มือการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่กรม
ป่าไมต้ามมาตรฐานทางจริยธรรม  
3. การน้อมน าศาสตร์พระราชา “ตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา พัฒนาสูป่่าชุมชนตน้แบบ” มาเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานดา้นการส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กับหน่วยงานต่างๆ 
5. การอนุมัติให้ข้าราชการกรมป่าไม้เข้ารบัการฝึกอบรมหลักสตูรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที่ 
4/62 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร พืน้ที่กองพนัฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี” ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 
2562 
6. อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบนโยบายและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักศาสตร์พระราชา ในการ
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  
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7. ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีการส าคัญตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ 
8. การส่งเสริมให้บุคลากรกรมป่าไม้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏบิัติธรรมวันธรรมสวนะ ซึ่งจัดโดยกรมการศาสนา  
9. การเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรท าบุญในพธิีส าคัญทางศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย  
10. ติดบอร์ด และลงเว็บไซต์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการท างานโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
11. การประชาสัมพันธ์จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามแผนปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
12. การประชาสัมพันธ์ความรู้เพื่อสร้างกระแสสังคมคนกรมป่าไม้ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามทจุริตและประพฤติมชิอบและคุ้มครองจริยธรรม กรมป่าไม้ 
13. ด าเนินการเผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการ 
พลเรือน เนื่องในโอกาสวันขา้ราชการพลเรือน 1 เมษายน 2563 บนหน้าเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
14. การศึกษาดูงาน ณ พพิิธภณัฑ์ต้านโกง กรุงเทพฯ ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 
15. หน่วยงานให้ความส าคัญและปฏบิัติตามแผนปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของ 
กรมป่าไม้ โดยรายงานผลการด าเนินการตามแผนดังกล่าวฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
16. ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยให้รายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว ให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ภายใน 15 วัน หลังสิ้น
ปีงบประมาณ 
17. ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการแจกจ่ายกล้าไม้ พร้อมรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ภายใน 15 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ 
18. หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ พิจารณาสง่รายชื่อบุคลากรผูท้ี่มีความประพฤติหรือปฏิบัติคณุงามความดี  
ที่บันทึกเร่ืองรวมความดีในสมุดบันทึกความดีของหน่วยงานประจ าทุกเดือน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในดา้นต่างๆ เชน่ เลื่อนเงินเดือน ทดลองงาน แต่งตัง้ ย้าย การรับทุน ฯลฯ 
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19. การจัดกิจกรรมเพื่อด าเนินการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
20. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การน้อมน าศาสตร์พระราชาในหัวข้อ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” 
ผ่านทาง Facebook ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิัติงานด้านการสง่เสริมการจัดการป่าชุมชน 
21. การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ “ยุคนี้ต้อง.....สงกรานต์ออนไลน์ ให้เทคโนโลยีเป็นตวัแทน รกัษาประเพณีแบบ
ลดเสี่ยง” ร่วมกันอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 
22. ด าเนินการจัดท าจัดท าแนวทางการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัย์สินของทางราชการไปใช้ปฏบิัติงาน เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดกรมปา่ไมน้ าไปใช้เป็นแนวทางการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและเปน็ไปตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
23. การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากร 
กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
24. จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดนิทร ในวนัที่ 9 มิถุนายน 2563 
25. การร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกนั ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของหน่วยงานตา่งๆ ในสังกัดกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง 
26. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างสงัคมป่าไม้ ไมท่นต่อการทุจริต 
27. กิจกรรม “ป่าชุมชน เพื่อนอ้ง แบ่งรัก ปันสุข” โดยร่วมบรจิาคสิงของ มอบเงิน จัดเลีย้งขนม อาหาร
กลางวัน กิจกรรมระบายสี กิจกรรมความบันเทิง สรา้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ ชมรมผู้ปกครองคน
พิการทางสติปัญญา ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 จัดโดย
ส านักจัดการป่าชุมชน 
28. ผู้บริหารกรมป่าไม้ พร้อมดว้ยข้าราชการ และเจ้าหนา้ที่ ของหน่วยงานในสังกัดกรมปา่ไม้ เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสา “ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี การสรา้งไปด้วยกนั ” ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค 
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