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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน             

 
ล าดับ นโยบาย ค าอธิบาย ผลการด าเนินงาน 

 
1 ด้านการบริหารงาน

บุคคล 
ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคล อย่าง
เป็นระบบ ตามกฎระเบยีบ อย่างโปรง่ใส เป็น
ธรรม ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล ในการ 
สรรหา คดัเลือก บรรจุ แตง่ตั้งคนดีคนเก่งในการ
ปฏิบตัิงานโดยยดึถือปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารผลการปฏิบตัิงานของขา้ราชการ
พลเรือนสามัญกรมป่าไม้ รวมถงึการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตทีด่ีการเสริมสร้างบคุลากรให้มคีวาม
ผูกพันต่อองค์กร และการจัดอัตราก าลงัที่
เหมาะสม  

กรมป่าไม้มีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 
การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งต้ังคนดีคนเก่งในการปฏิบัติงาน 
   -ประกาศหลักเกณฑแ์ละวิธีการยา้ยขา้ราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการ ระดับช านาญการ  
ระดับช านาญการพิเศษและประเภททั่วไป ระดับปฏิบตัิงาน ระดบัช านาญงาน ระดับอาวุโส สงักัดกรมป่าไม้  
   -ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผา่นการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ของกรมป่าไม้  
   -ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพือ่เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามญัขึ้นแตง่ตัง้ 
ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้  
   -การก าหนดแนวทางปฏิบตัิกรณีมีต าแหน่งวา่งของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ โดยแจง้ให้ขา้ราชการทราบ
โดยทัว่กันและถือปฏบิัต ิ 
   -ก าหนดการพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมป่าไม้ ที่มีคุณสมบัตแิละเหมาะสมเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสงู  
   -การแจ้งเวียนบญัชตี าแหน่งว่างเพื่อการย้ายและรับโอนข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค ์ 
   -การแตง่ตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการย้าย การรับโอน การบรรจุกลับเขา้รับราชการ และ 
ช่วยปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า สังกัดกรมป่าไม้  
   -การแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลอืกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตง่ตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้  
   -การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้  
   -การแตง่ตัง้คณะท างานจดัท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
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   -การแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีคุณสมบตัิและเหมาะสมเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสงู  
   -การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามญัขึ้นแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัด
กรมป่าไม้ จ านวน 21 อัตรา  
   -การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 3 ต าแหน่ง 21 อัตรา ในกรมปา่ไม้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ
ต่างๆ ที ่ก.พ. ก าหนด 
   -การแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของแต่ละส านัก และจัดการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อพิจารณาวิธีการในการสรรหา
และเลือกสรร  ให้เป็นธรรม เหมาะสม มีความเป็นมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้ก าหนด 
   -การจัดท าค าสัง่มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สัง่และปฏบิัติราชการแทนอธิบดีกรมปา่ไม้ ในด้านต่างๆ 
เพื่อให้การปฏิบตัิราชการของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ เก่ียวกับ 
        -พนักงานราชการ 
        -บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพส าหรับลูกจา้งประจ า (กสจ.) 
        -การลงนามในค าสัง่ให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ต่ ากว่าระดับส านัก/กอง/กลุ่ม 
กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏบิัติราชการได ้
        -การปฏิบัตงิานนอกสถานที่ตัง้ของกรมป่าไม้ 
การจัดอัตราก าลังและโครงสร้างท่ีเหมาะสม 
   -การปรับปรงุการก าหนดต าแหนง่โดยการเปลี่ยนช่ือต าแหน่งในสายงาน 40 อัตรา จากการจัดสรร
อัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมวางแผน 
ในการสรรหาต่อไป 
   -การเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการกรมป่าไม้ เพื่อให้มีอัตราก าลังพนักงานราชการที่เหมาะสม 
ในการปฏิบัตงิาน  
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   -การยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการทีต่้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ)  
เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ จ านวน 7 อัตรา  
   -การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งพนักงานราชการ และการจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการ กรอบอัตราก าลงั
พนักงานราชการตัง้ใหม ่ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 62 อัตรา  
    -การปรับปรุงหน่วยงานภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด และการปรับปรุง
อัตราก าลังของหน่วยงานให้เป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
    -การจัดตั้งส านักจัดการปา่นันทนาการ เพื่อให้การปฏิบตัิงานด้านการจัดการปา่นันทนาการของกรมป่าไม้ 
มีความคล่องตัว สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผดิชอบ และสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลง 
    -การแบ่งงานภายในส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และส านักทรัพยากรป่าไม้ (สาขา)  
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของกรมป่าไม้ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้  
     -การแตง่ตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการพลเรือนสามญั 
และลูกจ้างประจ า สงักัดกรมปา่ไม้ ทั้งระดับกรม และระดับส านัก    
     -การแตง่ตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานราชการในสังกัดกรมปา่ไม้  
     -ประกาศใช้หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการพลเรือนสามญักรมป่าไม้ 
และแนวทางปฏบิัติการประเมินผลการปฏิบตัิราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้  
     -ประกาศการบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของขา้ราชการ กรมป่าไม้ คร้ังที่ 1/2564  
     -การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ คร้ังที ่1 วันที ่1 เมษายน 2564 โดยให้หน่วยงานด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของขา้ราชการในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2563 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 
2564 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
    -การจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั
และลูกจ้างประจ ากรมป่าไม้ คร้ังที ่1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมปา่ไม้ 
     -การก าหนดข้อตกลงมอบหมายงาน เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการและพนักงาน
ราชการกรมป่าไม้ คร้ังที ่1 วันที่ 1 เมษายน 2564  
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การเสริมสร้างคุณภาพชวีิตท่ีดีการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์กร  
    -การส ารวจความพงึพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ และเพื่อน าผลการประเมินไปใช้
ประกอบการพิจารณาส่งเสริมความเป็นอยู่ของบคุลากรกรมป่าไม้ให้มีความพึงพอใจในการท างาน 
    -การจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบคุลากรกรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าป ีพ.ศ. 2561-2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบคุลากรกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจ ขวญัก าลงัใจ 
ท าให้เกิดความผูกพันในองค์กร มีทัศนคติทีด่ีในการปฏิบตังิาน ผลักดันให้บุคลากรปฏิบตังิานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
     -ก าหนดแนวทางการใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบบัที่ 2) เพื่อให้การปฏิบัตงิานมีความยดืหยุ่น คล่องตัว และเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ โดยค านึงถึงคุณภาพชีวติและความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานของขา้ราชการ
และเจ้าหน้าทีป่ฏิบตังิาน 
     -อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏบิัตงิานเหลื่อมเวลาและปฏิบัตงิานนอกสถานที ่กรณีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ธันวาคม 2563 -มีนาคม 2564)  ตาม
แนวทางการใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
     -การจัดท าคู่มือการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการปฏิบัตงิาน ณ สถานที่พัก  
(Work from home) 
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การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติงานให้แก่บุคลากรกรมปา่ไม้  
เพื่อสนับสนุนให้เกิดแรงจงูใจให้บคุลากรเป็นคนดี คนเก่งและมีการยอมรับ โดย 
     -การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมปา่ไม้ เพื่อด าเนินการคัดเลือกขา้ราชการพลเรือนดีเด่น
ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 2 ราย โดยยดึหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และตรงตามแนวทางปฏบิัติในการ
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน 
      -การพิจารณาคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4 ราย ใน 4 กลุ่ม 
      -การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรต ิ(เหรียญ “รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” 
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส าหรับเป็นเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ ในการสร้างขวญั
ก าลังใจ และสร้างความภูมิใจให้กับข้าราชการ และพนักงานของกรมป่าไม้หรือประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือ 
ในการช่วยเหลือ และสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้ ด้วยความเสยีสละ   
     -การแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ โดยมีอ านาจหน้าที ่
ตรวจสอบรายชื่อ เอกสารและหลักฐานตา่งๆ และพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบและคุณสมบัตขิอง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการในสงักัดกรมป่าไม้ที่สมควรเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิราชการของบคุลากร
กรมป่าไม้  
     -การประชุม Morning Talk ทุกวันอังคารของเดือน เพื่อเปน็การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏบิัตงิาน และ
ปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงานของกรมป่าไม้ ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามวัตถปุระสงค ์
ที่วางไว้ โดยผู้บริหารแต่ละส านัก /รวมทัง้การประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ของหน่วยงาน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสงักัดปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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2 ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

ให้ความส าคัญในการสง่เสริมและพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้มีขดีสมรรถนะสูง ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบตัิงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ สู่ความเป็นมือ
อาชีพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้
พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบตัิงาน เพื่อให้การปฏิบตัิงานบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

1. กรมป่าไม้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรในด้านต่างๆ ซ่ึงจดัโดยหน่วยงานต่างๆ ในสงักัด 
กรมป่าไม้ ดังน้ี 
     -หลักสูตร “สร้างป่า พฒันาเมือง” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์สง่เสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 
(ศรีสะเกษ)  
     -หลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
     -หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการท างานด้วยการคิดบวก”  
     -หลักสูตร “ปฐมนิเทศขา้ราชการบรรจุใหม่ท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 
     -หลักสูตร “การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล” 
     -โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพฒันาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจดัการ
ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0  
     -หลักสูตรเพื่อพฒันาประสิทธิภาพงานพัสดุ หลักสูตร การจดัท า TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     -หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพรุกขกรกรมป่าไม้ รุ่นที ่2 
     -การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 9 หลักสตูรการวิเคราะห์สถิตสิ าหรับงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม R  
     -โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันานวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชงิออกแบบ (Design Thinking) 
     -โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การยกระดบัการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือขา่ยปา่ชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     -โครงการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาค ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
     -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลักสตูร การใช้เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา และ
เคร่ืองมัลติมีเดียวโปรเจคเตอร์  
     -โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
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     -การฝึกอบรม”ความรูท้ี่เกี่ยวข้องและการใช้งานวัสดุอปุกรณ์อากาศยานไร้คนขับ พรอ้มระบบ 
ปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า” ในระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564  
2. รายงานสรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของกรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. การแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาบคุลากรกรมป่าไม้ โดยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ ศึกษา วเิคราะห ์ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลเพื่อด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบคุลากรของกรมป่าไม้ 
5. กรมป่าไม้ให้การสนับสนุนและอนุมัติให้ขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เข้าร่วมฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในด้านตา่งๆ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
     -โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสตูร “การเป็นข้าราชการที่ด”ี รุ่นที่ 27 - 29 ซ่ึงเป็นข้าราชการ
บรรจุใหม่ท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการจากส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ านวน 12 คน 
     -การฝึกอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานป้องกันรักษาป่า   
ซ่ึงได้รับความอนุเคราะห์วทิยากรและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมจากชมรมมวลชนตอบโต้ภยัพิบตัิจังหวัดราชบุรี 
ส านักข่าวออนไลน์นิว และบริษัททวินโปรเทคโนโลย ีจ ากัด  
     -การเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการใช้ระบบ Justice Web Application จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นช่องทาง 
Online ในการให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวดัเพชรบุรี  
     -การฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันานักกฎหมายภาครัฐ ระดับช านาญการขึ้นไป รุ่นที่ 28 ในรูปแบบออนไลน์ 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     -การเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน จดัโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
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     -การเข้าร่วมฝึกอบรมการใชง้านระบบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกสาชน จ านวน 2 ราย 
จัดโดยบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จ ากัด เป็นผู้พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ 
กรมการปกครองและกรมพฒันาธุรกิจการค้า ผ่านศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) 
     -การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม” รุ่นที่ 1  
จัดโดยส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จ านวน 6 ราย 
     -การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดา้นการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ราย จัดโดยกรมบญัชีกลาง 
     -การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัต ิพ.ศ. 2560  
รุ่นที่ 2 จ านวน 19 ราย จัดโดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
     -หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม ระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก. 16) จัดโดยส านักงานกิจการยตุิธรรม 
     -หลักสูตรจติอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ 5/63 จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
     -หลักสูตรสดุยอดเลขานุการ และการบริหารจดัการงานธุรการอย่างเหนือชั้นในยุคดิจิตอล จดัโดย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     -หลักสูตรการใหบ้ริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 25 (People’Audit/PA 25)  
จัดโดยส านักงานสภาความม่ันคงแหง่ชาต ิ
6. การสนับสนุนให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการท างาน / ตดิตามผลการปฏบิัตงิาน /ประชุมสัมมนา โดย
ผ่านระบบ Video Conference ระบบ Application Zoom ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจาก 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
7. การส่งเสริม/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยดีิจติอลส าหรบังานส านักงาน ใชค้ิวอาร์โคด้/ลงิคเ์ว็บไซต์ในการ
น าเสนอผลงานประเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ 
8. การจัดท า คลงั E-book หน้าเว็บไซต์กรมปา่ไม้ เก่ียวกับข้อมูลองคค์วามรู้ของกรมป่าไม้ 
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3 ด้านการรกัษาวินัย ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างและพฒันาให้
ข้าราชการ มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎระเบียบของทางราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การรักษาวินัย เพื่อให้ขา้ราชการตระหนักใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถด ารงตนใน
ราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามกฎ 
ระเบียบ และ จรรยาบรรณ ของทางราชการ อีก
ทั้งเพื่อให้การปฏิบตัิราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การน าเสนอความรู้เก่ียวกับกฎหมายและกรณีตัวอยา่งการท าผิดวินัย เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ทางเวบ็ไซต์ของส่วนเสริมสร้างวินัย ส านักบริหารกลาง 
1. การเผยแพร่จุลสารเสริมสร้างวินัย ในการให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย      
   ฉบับที่ 1 การปล่อยปละ เป็นเหตุให้ลูกน้องยักยอกเงิน...หัวหน้าไม่พ้นต้องรับผิด 
   ฉบับที่ 2 ทิ้งงานเพราะถูกตามทวงหน้ี 
   ฉบับที่ 3 กระท าผิดนอกเวลาราชการและเป็นเร่ืองส่วนตัวโดยแท้...ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับทางวินัย หน้าเว็บไซต์ของส่วนเสริมสร้างวินัย ส านักบริหารกลาง 
3. การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารกรมป่าไม้ โดยนายอดิศร นุชด ารงค ์อธิบดีกรมปา่ไม้ 
4. การจัดท าสื่อ/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การต่อตา้นการทุจริต ในช่องทางต่างๆ หรือหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน 
    - STRONG : จิตพอเพยีงต้นทุจริต หน้าเวบ็ไซต์ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
    - หนังสั้นต่อต้านการทุจริต หน้าเว็บไซต์ส านักวิจัยและพฒันาการป่าไม้ 
    - มาตรการแก้ไขปญัหาการทจุริตในภาครัฐ (การ์ตูนแอนเิมช่ัน เรื่อง รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต)”  
      หน้าเว็บไซต์ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
5. ความร่วมมือแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบปฏิบตัิราชการ และการซักซ้อมการแต่งกายมาปฏิบตัิราชการของ 
    ขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ  
6. ก าหนดและแจง้เวยีนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบตัิตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงาน 
    อนุญาตให้น าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่โดยเคร่งครัด  
7. การฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมปฏบิัตงิาน โดยการเขา้แถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ การฝึกทบทวน  
    ระเบยีบแถว และบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเสริมสร้างระเบยีบวนัิย เตรียมความพร้อมปฏบิัตงิานของเจ้าหน้าที่  
    ของส านักในส่วนภูมิภาค 
8. การติดบอร์ด และลงเว็บไซต์ เผยแพร่และประชาสัมพันธเ์ก่ียวกับการท างานโดยใช้หลักคุณธรรมและ 
    จริยธรรม ซ่ึงเป็นแนวทางในการประพฤติปฏบิัตตินให้เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน  
9. การจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้ ระเบียบ วินัยที่เกี่ยวข้องให้กบัพนักงานราชการที่บรรจุใหม่  
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4 ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

ให้ความส าคัญและปฏบิัตติามแผนปฏิบตัิการ
ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของกรม
ป่าไม้ส่งเสริมให้บุคลากรของกรมปา่ไม้มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏบิัตติามหลักธรรมค าสอน
ของศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัตงิาน ธ ารงไว้ซ่ึง
วัฒนธรรมอันดีงาม 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยด าเนินการดงัน้ี 
1. ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบตัิการสง่เสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนฯ โดยให้รายงานผลการด าเนินการตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
2. หน่วยงานให้ความส าคัญและปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของ 
กรมป่าไม้ โดยรายงานผลการด าเนินการตามแผนดงักล่าวฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารกรมป่าไม้ เพื่อเป็นการแสดงค ามั่นของอธิบดีกรมปา่ไม้ ให้เป็นประจักษ์ 
และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร และปฏิบตัิราชการแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ  และเจา้หน้าที่กรมป่าไม้ในทุก
ระดับของกรมป่าไม้ทราบและยึดถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด 
4. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เน่ืองในวันปิยมหาราช ประจ า พ.ศ. 2563 เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจฬุาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว  
บริเวณหน้าอาคารเทยีมคมกฤส กรมป่าไม้ 
5. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตพ์ฤกษามหามงคล เพื่อจดัเตรียมกล้าไม้มงคลส าหรับเป็นของขวญัส่งมอบความสขุ
ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ใหแ้ก่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
6. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ณ วดัป่าเลไลย์วรวหิาร อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
7. การจัดพิธีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม ่พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน และ
เจ้าหน้าที่ในสงักัด และเพื่อเป็นการสืบสานวฒันธรรมอันดีงานทีป่ฏิบตัิสืบต่อกันมา เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 
2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทยีมคมกฤส กรมปา่ไม้ 
8. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างสงัคมป่าไม้ ไม่ทนต่อการทุจริต  
9. การจัดท าสื่อ/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทางช่องทางต่างๆ เช่น วารสาร  
แผ่นพับ เว็บไซต ์
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10. ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจา้หน้าที่ของกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีการส าคัญต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย ซ่ึงจดัขึ้นโดยหน่วยงานตา่งๆ 
11. การเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรท าบุญในพิธีส าคญัทางศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  
12. ร่วมพิธีรดน้ าขอพรขา้ราชการบ านาญและผู้บริหารกรมป่าไม้ เน่ืองในวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดงีานของไทย  
13. ติดบอร์ด และลงเว็บไซต์ เผยแพร่และประชาสัมพันธเ์ก่ียวกับการท างานโดยใช้หลักคณุธรรมและจริยธรรม
ซ่ึงเป็นแนวทางในการประพฤติปฏบิัตตินให้เหมาะสมกับการปฏบิัติงาน  
14. การร่วมผนึกก าลังประกาศเจตนารมณ์และแสดงสญัลักษณ์ “ต่อตา้นการทุจริต” น าโดยอธิบดีกรมปา่ไม้ 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ ผูบ้ริหารส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมแสดงเจตจ านง
สุจริตพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ไปยังส านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ 1 - 13 และส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 
อาคารเทยีมคมกฤส กรมป่าไม้ 
 

การจัดกจิกรรมและเข้าร่วมโครงการจิตอาสา 
    -การจัดกิจกรรมจิตอาสา เน่ืองในวันรักต้นไม้ ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมีนายอดิศร นุชด ารงค ์ 
อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ในกิจกรรมฯ พร้อมด้วยผู้อ านวยส านักทุกส านัก ข้าราชการและเจา้หน้าที่ 
กรมป่าไม้ บริเวณฝัง่ขวาอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อบ ารงุรักษาต้นไม้ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของหน่วยงาน เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
    -โครงการจิตอาสาพฒันาชุมชนเข้มแขง็ ประชามีสุข “เราท าความด ีเพื่อชาต ิศาสน์ กษตัริย์” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ว24383) 
    -โครงการจิตอาสาพฒันาชุมชนเข้มแขง็ ประชามีสุข “เราท าความดเีพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย”์  
เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    -โครงการ “รุกขกรจิตอาสา เราท าความดีเพื่อชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์” ณ โรงเรียนบ้านโคกสันติสขุ 
ต าบลวงัหม ีอ าเภอวังน้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
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    -การบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดีกรมป่าไม้ โดยร่วมบริจาคโลหติในกิจกรรมโครงการ "รวมใจ ทส.  
จิตอาสา บริจาคโลหติ เม่ือวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ วันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 64 
ณ กรมป่าไม้ และร่วมบริจาคเงินเพื่อซ้ืออาหารเหลวให้กับพนักงานราชการในสังกัดส านักจัดการปา่ชุมชน  
รายนายกฤติเดช  นวนเทา้ ซ่ึงประสบอุบตัิเหตุรถจักรยานยนต์ลม้เป็นเหตุให้เลือดคัง่ในสมองพักรักษาตัวเพื่อท า
กายภาพบ าบดั เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
   -ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสงักัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑0 สาขาเพชรบุรี และศูนยป์่าไม้เพชรบุรี  
เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระนครคีรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันที ่๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั พระนครคีรี 
จังหวดัเพชรบุรี 
 

 
           
 




