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 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน         

 
ลําดับ นโยบาย คําอธิบาย ผลการดําเนินงาน 

 
1 ดานการบริหารงาน

บุคคล 
ใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล อยาง
เปนระบบ ตามกฎระเบียบ อยางโปรงใส เปน
ธรรม ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล ในการ 
สรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้งคนดีคนเกงในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
พลเรือนสามัญกรมปาไม รวมถึงการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีการเสริมสรางบุคลากรใหมีความ
ผูกพันตอองคกร และการจัดอัตรากําลังที่
เหมาะสม  

กรมปาไมมีการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้
การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้งคนดีคนเกงในการปฏิบัติงาน 
  1. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ  
ระดับชํานาญการพิเศษและประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส สังกัดกรมปาไม  
  2. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใชบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  
ของกรมปาไม  
  3. ประกาศเกณฑการประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโส ในสังกัดกรมปาไม  
  4. การกําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีมีตําแหนงวางของหนวยงานในสังกัดกรมปาไม โดยแจงใหขาราชการทราบ
โดยทั่วกันและถือปฏิบัติ  
  5. กําหนดการพิจารณาเสนอรายชื่อขาราชการพลเรือนในสังกัดกรมปาไม ที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมเขารับ
การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
  6. การแจงเวียนบัญชีตําแหนงวางเพื่อการยายและรับโอนขาราชการในสังกัดกรมปาไม เพื่อใหการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปาไมเกิดประโยชนแกทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค  
  7. การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการยาย การรับโอน การบรรจุกลับเขารับราชการ และ 
ชวยปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจางประจํา สังกัดกรมปาไม  
  8. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโส ในสังกัดกรมปาไม  
  9. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทั่วไป ของกรมปาไม  
10. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูที่มีคุณสมบัติและเหมาะสม 
เขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
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  11. การแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) โดยมีอํานาจหนาที่พิจารณา
กําหนดรายละเอียดของแบบบรรยายลักษณะงานใหถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับบทบาท หนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนง 
  12. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานปาไมอาวุโส  
ในสังกัดกรมปาไม จํานวน 10 อัตรา  
  13. การคัดเลือกขาราชการพลเรือนที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 ตําแหนง 9 อัตรา ในกรมปาไม โดยเปนไปตามหลักเกณฑ และ
ระเบียบตางๆ ที่ ก.พ. กําหนด 
  14. การคัดเลือกบุคคลที่เขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ตําแหนง  
  15. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของแตละสํานัก และ
จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อพิจารณาวิธีการในการ
สรรหาและเลือกสรร ใหเปนธรรม เหมาะสม มีความเปนมาตรฐาน และถูกตองตามหลักเกณฑที่กรมปาไม
กําหนด 
  16. การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อยายขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มข้ึน ในตําแหนง 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยใหคณะกรรมการทดสอบความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
  17. การจัดทําคําสั่งมอบอํานาจใหรองอธิบดีกรมปาไมสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม ในดานตาง  ๆ
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของกรมปาไมมีประสิทธิภาพ เก่ียวกับ 
          -พนักงานราชการ 
          -บําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) และกองทุนสํารอง 
เลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา (กสจ.) 
          -การลงนามในคําสั่งใหขาราชการรักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่ต่ํากวาระดับสํานัก/กอง/กลุม 
กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
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          -การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของกรมปาไม 
          -การดําเนินการทางวินัย  
  18. การมอบหมายใหผูตรวจราชการกรมปาไม ตรวจและติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด 
กรมปาไม  
การจัดอัตรากําลังและโครงสรางที่เหมาะสม 
  1. การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงโดยการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน 40 อัตรา จากการจัดสรรอัตราวาง
จากการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมวางแผนในการสรรหาตอไป 
  2. การเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการกรมปาไม เพื่อใหมีอัตรากําลังพนักงานราชการที่เหมาะสม 
ในการปฏิบัติงาน  
  3. การยุบเลิกตําแหนงขาราชการที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ)  
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ จํานวน 7 อัตรา  
  4. การเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนกังานราชการ และการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการ กรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการตั้งใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 62 อัตรา  
  5. การปรับปรุงหนวยงานภายในและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานในสังกัด และการปรับปรุง
อัตรากําลังของหนวยงานใหเปนไปตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนของทางราชการ  
  6. การจัดตั้งสํานักจัดการปานันทนาการ เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดการปานันทนาการของกรมปาไม 
มีความคลองตัว สอดคลองกับบทบาท ภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
  7. การแบงงานภายในสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1-13 และสํานักจัดการทรัพยากรปาไม (สาขา)  
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของกรมปาไม 
  8. การเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน) ตําแหนงเจาพนักงานปาไมที่วางระหวางป 
จํานวน 7 อัตรา เพื่อนําไปกําหนดปรับปรุงตําแหนงเปนประเภทวิชาการตําแหนงนิติกร จํานวน 6 อัตรา 
ตําแหนงสถาปนิก จํานวน 1 อัตรา เพื่อสนับการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับนโยบาย ยุทธศาสตร ภารกิจ อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบและงานกฎหมายของกรมปาไม 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมปาไม  
  1. การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
และลูกจางประจํา สังกัดกรมปาไม ทั้งระดับกรม และระดับสํานัก    
  2. การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานราชการในสังกัดกรมปาไม  
  3. ประกาศใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญกรมปาไม 
และแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการกรมปาไม  
  4. ประกาศการบริหารวงเงินเพือ่ใชในการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ กรมปาไม คร้ังที่ 1/2564 และ 
คร้ังที่ 2/2564 
  5. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ กรมปาไม คร้ังที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2564 และคร้ังที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 โดยใหหนวยงานดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในหนวยงาน เพื่อประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
  6. การจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
และลูกจางประจํากรมปาไม คร้ังที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ หองประชุม 1 กรมปาไม 
  7. การกําหนดขอตกลงมอบหมายงาน เพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงาน
ราชการกรมปาไม คร้ังที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2564 และคร้ังที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
  8. การจัดทําขอมูลพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อใหใหวงเงินงบประมาณการเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม มีความถูกตองครบถวน 
  9. การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป กรมปาไม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
10. การดําเนินการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํากรมปาไม คร่ึงปหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยใหหนวยงาน
ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันคาจางของ
ลูกจางประจําในสังกัด ตามแนวปฏิบัติการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํากรมปาไม 
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การเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีการเสริมสรางบุคลากรใหมีความผูกพันตอองคกร  
  1. การสํารวจความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2564 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม และเพื่อนําผลการประเมินไปใช
ประกอบการพิจารณาสงเสริมความเปนอยูของบุคลากรกรมปาไมใหมีความพึงพอใจในการทํางาน 
   2. การจัดทําแผนปฏิบัติการสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามแผนสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินการเสริมสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมปาไม ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ 
ทําใหเกิดความผูกพันในองคกร มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ผลักดันใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 
    3. กําหนดแนวทางการใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความยืดหยุน คลองตัว และ

เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
    4. อนุมัติใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) (เดือนธันวาคม 2563 -กันยายน 2564) ตามแนวทางการใหขาราชการและ

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

     5. การจัดทําคูมือการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก  
(Work from home) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      6. สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม โดยผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนปาไม เปนผูแทนใน
การรับมอบแอลกอฮอล จํานวน 400 ลิตร และสารตั้งตนที่ใชในการผลิตเจลแอลกอฮอลจากศูนยปองกันและ
เฝาระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมปาไม เพื่อนํามาผลิตเจลแอลกอฮอลสําหรับใชในการปองกัน

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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  7. การจัดทําแผนอัคคีภัยของกรมปาไม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมการรองรับเหตุการณ เมื่อเกิดเพลิงไหม 
และเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและลดวามเสี่ยงตออัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึน เพื่อใหบุคลากร
ของกรมปาไมเกิดความตระหนัก และมีความพรอมสามารถระงับเหตุ รวมทั้งชวยเหลือตนเองไดอยางปลอดภัย 
   8. การรวมมือกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ใหเกิดความสะอาด เรียบรอย เหมาะสม สรางความสมดุลใหกับ
เจาหนาที่ในการปฏิบัตงิาน กับ ประชาชนที่มาติดตอราชการ  
   9. ดําเนินการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณสํานักงานตลอดจนบานพักของเจาหนาที่ พรอม
แนะนําใหเจาหนาที่ฯ สวมหนากากอนามัย ใชเจลแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค ขณะปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
  10. การติดตามการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหนวยงาน โดยการ VDO call  
ผานแอฟพลิเคชั่นไลน ในชวง Work From Home จากผูบังคับบัญชาของหนวยงานอยางใกลชิดอยางตอเนื่อง  
 

การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรกรมปาไม  
เพื่อสนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจใหบุคลากรเปนคนดี คนเกงและมีการยอมรับ โดย 
  1. การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนของกรมปาไม เพื่อดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 2 ราย โดยยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และตรงตามแนวทางปฏิบัติในการ
สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทํางานไดเต็มศักยภาพและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2. การพิจารณาคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลตนแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 4 ราย ใน 4 กลุม 
  3. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทําเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ (เหรียญ “รักษปา รักแผนดิน” 
สําหรับผูปฏิบัติงานดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม สําหรับเปนเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ ในการสรางขวัญ
กําลังใจ และสรางความภูมิใจใหกับขาราชการ และพนักงานของกรมปาไมหรือประชาชนที่ไดใหความรวมมือ 
ในการชวยเหลือ และสนับสนุนภารกิจดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมของกรมปาไม ดวยความเสียสละ   
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  4. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ โดยมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ 
รายชื่อ เอกสารและหลักฐานตางๆ และพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบและคุณสมบัติของขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการในสังกัดกรมปาไมที่สมควรเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา เพื่อเปนการสรางแรงจงูใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมปาไม  
  5. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหไดรับอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สําหรับการบรรจุ
บุคคลเขารับราชการกรมปาไม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ที่ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดไว ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับลงวันที่ 2 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรอง 
  6. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุตร/ธิดาของลูกจางประจํา พนกังานราชการ ตําแหนง
เจาหนาที่พิทักษปา เจาหนาที่ตรวจปา และพนักงานดับไฟปา ตามบันทึกขอตกลงในการทํางาน (การจาง
คาตอบแทนบุคคลภายนอก) ของกรมปาไม เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจ ี
  7. การมอบรางวัลในรูปแบบออนไลน ในวันสถาปนากรมปาไม 125 ป เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 
        -รางวัล “แสงดาว” บุคคลตนแบบความดีกรมปาไม ประจําป 2564 
        -โลสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ใหการสนับสนุนการคัดเลือกเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพปลูกสวนปา 
ประจําป 2564 
        -โครงการคัดเลือกเจาหนาที่สงเสริมปาชุมชนดีเดน ประจําป 2564 
        -โลขาราชการและใบประกาศลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ ประจํา 2564 
        -เข็มเชิดชูเกียรติ เหรียญ “รักษปา รักแผนดิน” สําหรับผูปฏิบัติงานดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
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2 ดานการพัฒนา
บุคลากร 

ใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับใหมีขีดสมรรถนะสูง ใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์ สูความเปนมือ
อาชีพ และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการองคความรูที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายขององคกร 

1. กรมปาไมจัดใหมีโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในดานตางๆ ซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ ในสังกัด 
กรมปาไม ดังนี ้
     -หลักสูตร “สรางปา พัฒนาเมือง” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 4 
(ศรีสะเกษ)  
     -หลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกปา และปองกันไฟปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     -หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทํางานดวยการคิดบวก”  
     -หลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหมที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ” ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รุนที่ 1 
     -หลักสูตร “การสื่อสารผานสื่อดิจิทัล” 
     -โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจการพัฒนาองคการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐสูระบบราชการ 4.0  
     -หลักสูตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ หลักสูตร การจัดทํา TOR ที่ดีและถูกตองตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     -หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพรุกขกรกรมปาไม รุนที่ 2 
     -การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุนที่ 9 หลักสูตรการวิเคราะหสถิติสําหรับงานวิจัยโดยใชโปรแกรม R  
     -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
     -โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมของเครือขายปาชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     -โครงการยกระดับการบริหารจดัการทรัพยากรปาไมของเครือขายปาชุมชนระดับภาค ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
     -โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใชเคร่ืองหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา และ
เคร่ืองมัลติมีเดียวโปรเจคเตอร  
     -โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
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     -การฝกอบรม”ความรูที่เก่ียวของและการใชงานวัสดุอุปกรณอากาศยานไรคนขับ พรอมระบบ 
ปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา” ในระหวางวันที่ 29-31 มีนาคม 2564  
     -การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกรมปาไม คร้ังที่ 1” เมื่อวันที 21-23 
กรกฎาคม 2564 โดยการประชุมออนไลน 
     -โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่งานดานการปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปาของเจาหนาที่
หนวยปองกันรักษาปาทองที่จังหวัดแพร และหนวยปองกันรักษาปาทองที่ จังหวัดนาน ณ สถาบันประชารัฐ
พิทักษปา จํานวน 113 คน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 
     -การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกรมปาไม คร้ังที่ 1 ” เมื่อวันที่ 21-23 
กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม VDO Conference  
     -การจัดประชุมซักซอมการดําเนินงานและประมวลผลการปฏิบัติงาน และติดตามความกาวหนา  
ตามแผนการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน 1 : 4,000 
(One Map) 
2. รายงานสรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมบุคลากรของกรมปาไม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. การสํารวจความตองการในการฝกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมปาไม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมปาไม โดยมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมปาไม ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุนขอมูลเพื่อดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรของกรมปาไม 
5. กรมปาไมใหการสนับสนุนและอนุมัติใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ เขารวมฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพในดานตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยหนวยงานภายนอก 
     -โครงการฝกอบรมสัมมนารวมกัน หลักสูตร “การเปนขาราชการที่ด”ี รุนที่ 27 - 29 ซึ่งเปนขาราชการ
บรรจุใหมที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจากสวนราชการตางๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 12 คน 
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     -การฝกอบรมการใชอากาศยานไรคนขับ (โดรน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปองกันรักษาปา   
ซึ่งไดรับความอนุเคราะหวิทยากรและอุปกรณในการฝกอบรมจากชมรมมวลชนตอบโตภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี 
สํานักขาวออนไลนนิว และบริษัททวินโปรเทคโนโลยี จํากัด  
     -การเขารวมประชุมซักซอมการใชระบบ Justice Web Application จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนชองทาง 
Online ในการใหบริการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขจากประชาชน ณ หองประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี  
     -การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชํานาญการข้ึนไป รุนที่ 28 ในรูปแบบออนไลน 
จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     -การเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ LESS กลไกรักษโลก ลดกาซเรือนกระจก ลดโลกรอน จัดโดย
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)  
     -การเขารวมฝกอบรมการใชงานระบบเชื่อมโยงขอมูลรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 2 ราย 
จัดโดยบริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเน็ต จํากัด เปนผูพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงขอมูลกับ 
กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (GDX) 
     -การฝกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” รุนที่ 1  
จัดโดยสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 6 ราย 
     -โครงการฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จํานวน 2 ราย จัดโดยกรมบัญชีกลาง 
     -การฝกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560  
รุนที่ 2 จํานวน 19 ราย จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
     -หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม ระดับกลาง รุนที่ 16 (ยธก. 16) จัดโดยสํานักงานกิจการยุติธรรม 
     -หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ 5/63 จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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     -หลักสูตรสุดยอดเลขานุการ และการบริหารจัดการงานธุรการอยางเหนือชั้นในยุคดิจิตอล จัดโดย  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     -หลักสูตรการใหบริการสาธารณะโดยการมีสวนรวมของประชาชน รุนที่ 25 (People’Audit/PA 25)  
จัดโดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ
     -หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุนที่ 3 จัดโดยสํานักงบประมาณ 
     -หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับกลาง รุนที่ 23 จัดโดยสถาบันพระปกเกลา 
     -หลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับการบริหารบุคคลภาครัฐและวินัยขาราชการ จัดโดยมูลนิธิวิจัยและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.) 
      -การรับทุนฝกอบรมของ National Academy of Forestry and Grassland Administration (NAFGA) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตร Forest Law Enforcement and Governance for Officials from 
Developing Countries 
     -สัมมนาวิชาการดานบริหารงานภาครัฐโครงการ eGovernment Forum 2021 ในรูปแบบออนไลน  
จัดโดยสมาคมผูใชดิจิทัลไทย จํานวน 1 ราย 
     -หลักสูตรกลยุทธสรางพลังสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล  (Hybrid Learning) จัดโดยสมาคมผูใชดิจิทัลไทย 
จํานวน 1 ราย  
6. การสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่ ปฏิบัติงาน /ประชุมสัมมนา โดยผานระบบ Video Conference 
ระบบ Application Zoom ในชวงเวลาที่ไดรับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

เพื่อการพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
7. การสงเสริม/สนับสนุนการใชเทคโนโลยดีิจิทัลสําหรับงานสํานักงาน ใชคิวอารโคด/ลิงคเว็บไซตในการ
นําเสนอผลงานเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ  
8. การจัดทํา คลัง E-book หนาเว็บไซตกรมปาไม เก่ียวกับขอมูลองคความรูของกรมปาไม 
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9. กิจกรรม“คุยกันฉันทพี่นองงานวชิาการปาไม” จํานวน 8 คร้ัง ของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม โดยผาน
โปรแกรม Zoom 
    คร้ังที่ 1 ฟงประสบการณ มุมมอง และความคิดงานวิจัยดานไมสน จากนายสมชาย นองเนือง (พี่หร่ัง) 
    คร้ังที่ 2 ในหัวขอการขยายพันธุไม การจัดการสวนปาและรุกขกร ซึ่งมขีาราชการและบุคลากรในสังกัด 
กรมปาไมที่สนใจเขารวมรับฟง จํานวน 54 ราย 
    คร้ังที่ 3 หัวขอเลาเร่ืองสนประดิพัทธ และการปรับปรุงพันธุไม ซึ่งมีขาราชการและบุคลากรในสังกัด 
กรมปาไมที่สนใจเขารวมรับฟง จํานวน 43 ราย 
     คร้ังที่ 4 หัวขอสัพเพเหระ คุยงานปาไมกับประสบการณ พี่แวนเลาสูนอง ซึ่งมีขาราชการและบุคลากรใน
สังกัดกรมปาไมที่สนใจเขารวมรับฟง จํานวน 50 ราย 
     คร้ังที่ 5 หัวขอ “พี่ยันตเลาเร่ือง การเพาะชํากลาของปา “คร่ัง”” จากนายอารยันต บุญแสง  
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ   
     คร้ังที่ 6 หัวขอ “พี่ภรณเลาเร่ือง...งานวิจัยเชิงพื้นที”่ จากนางอาภรณ เจนวิถีสุข นักวิชาการปาไม 
ชํานาญการพิเศษ  
     คร้ังที่ 7 หัวขอ “พี่มวยเลาเร่ือง....ประสบการณงานการเจาหนาที”่ จากนางสาวพรทิพย เกตุสมบูรณ  
เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
     คร้ังที่ 8 หัวขอเร่ือง ศูนยวิจัยและพัฒนาการปาไมภาคกับการขับเคลื่อนงานวิจัยและ นวัตกรรมของ 
กรมปาไม โดยนายภูษิต พรหมมาณพ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม โดยมีขาราชการ และ
บุคลากรในสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่สนใจเขารับฟง 
 

3 ดานการรักษาวินัย ใหความสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาให
ขาราชการ มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
กฎระเบียบของทางราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การรักษาวินัย เพื่อใหขาราชการตระหนักใน
หนาที่ความรับผิดชอบ และสามารถดํารงตนใน

การนําเสนอความรูเก่ียวกับกฎหมายและกรณีตัวอยางการทําผิดวินัย เผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อสราง
ความรูความเขาใจใหกับบุคลากร ทางเว็บไซตของสวนเสริมสรางวินัย สํานักบริหารกลาง 
1. การเผยแพรจุลสารเสริมสรางวินัย ในการใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและกรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย      
   ฉบับที่ 1 การปลอยปละ เปนเหตุใหลูกนองยักยอกเงิน...หัวหนาไมพนตองรับผิด 
   ฉบับที่ 2 ทิ้งงานเพราะถูกตามทวงหนี ้
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ราชการไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามกฎ 
ระเบียบ และ จรรยาบรรณ ของทางราชการ อีก
ทั้งเพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

   ฉบับที่ 3 กระทําผิดนอกเวลาราชการและเปนเร่ืองสวนตัวโดยแท...ไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือไม 
2. การประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับทางวินัย หนาเว็บไซตของสวนเสริมสรางวินัย สํานักบริหารกลาง 
3. การประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหารกรมปาไม โดยนายอดิศร นุชดํารงค อธิบดีกรมปาไม 
4. การจัดทําสื่อ/เผยแพรสื่อประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต ในชองทางตางๆ หรือหนาเว็บไซตหนวยงาน 
    - STRONG : จิตพอเพียงตนทุจริต หนาเว็บไซตสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 
    - หนังสั้นตอตานการทุจริต หนาเว็บไซตสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 
    - มาตรการแกไขปญหาการทุจริตในภาครัฐ (การตูนแอนิเมชั่น เร่ือง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต)”  
      หนาเว็บไซตสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม 
5. ความรวมมือแตงกายดวยเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ และการซักซอมการแตงกายมาปฏิบัติราชการของ 
    ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาบริการ  
6. กําหนดและแจงเวียนใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงาน 
    อนุญาตใหนําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยเครงครัด  
7. การฝกทบทวนเตรียมความพรอมปฏิบัติงาน โดยการเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนตไหวพระ การฝกทบทวน  
    ระเบียบแถว และบุคคลทามือเปลา เพื่อเสริมสรางระเบียบวินัย เตรียมความพรอมปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
    ของสํานักในสวนภูมิภาค 
8. การติดบอรด และลงเว็บไซต เผยแพรและประชาสัมพันธเก่ียวกับการทํางานโดยใชหลักคุณธรรมและ 
    จริยธรรม ซึ่งเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
9. การจัดการประชุมเพื่อใหความรู ระเบียบ วินัยที่เก่ียวของใหกับพนักงานราชการที่บรรจุใหม  
 

4 ดานการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

ใหความสําคัญและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมและคุมครองจริยธรรมของกรม
ปาไมสงเสริมใหบุคลากรของกรมปาไมมี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน
ของศาสนา นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยดําเนินการดังนี ้
1. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและคุมครองจริยธรรมของกรมปาไม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และเผยแพรใหทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนฯ โดยใหรายงานผลการดําเนินการตามระยะเวลา
ที่กําหนด 
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พอเพียงมาปรับใชในการปฏิบัติงาน ธํารงไวซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงาม 

2. หนวยงานใหความสําคัญและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและคุมครองจริยธรรมของ 
กรมปาไม โดยรายงานผลการดําเนินการตามแผนดังกลาวฯ ตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. ประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหารกรมปาไม เพื่อเปนการแสดงคํามั่นของอธิบดีกรมปาไม ใหเปนประจักษ 
และเพื่อเปนแนวทางในการบริหาร และปฏิบัติราชการแกผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่กรมปาไม 
ในทุกระดับของกรมปาไมทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
4. รวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปยมหาราช ประจํา พ.ศ. 2563 เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ณ พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
บริเวณหนาอาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม 
5. รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตพฤกษามหามงคล เพื่อจัดเตรียมกลาไมมงคลสําหรับเปนของขวัญสงมอบความสุข
ในวันข้ึนปใหม พุทธศักราช 2564 ใหแกประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
6. ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ กรมปาไม รวมถวายผาพระกฐินพระราชทานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําปพุทธศักราช 2563 ณ วัดปาเลไลยวรวิหาร อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
7. การจัดพิธีทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม พ.ศ. 2564 เพื่อเปนสิริมงคลแกหนวยงาน ขาราชการ พนักงาน และ
เจาหนาที่ในสังกัด และเพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานที่ปฏิบัติสืบตอกันมา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2563 ณ บริเวณดานหนาอาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม 
8. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ สรางสังคมปาไม ไมทนตอการทุจริต  
9. การจัดทําสื่อ/เผยแพรสื่อประชาสัมพันธดานคุณธรรม จริยธรรม ทางชองทางตางๆ เชน วารสาร  
แผนพับ เว็บไซต 
10. ผูบริหารกรมปาไม และเจาหนาที่ของกรมปาไม เขารวมพิธีการสําคัญตางๆ ที่เก่ียวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย ซึ่งจัดข้ึนโดยหนวยงานตาง  ๆ
11. การเขารวมกิจกรรมตักบาตรทําบุญในพิธีสําคัญทางศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  
12. รวมพิธีรดน้ําขอพรขาราชการบํานาญและผูบริหารกรมปาไม เนื่องในวันสงกรานต ประจําป พ.ศ. 2564 
เพื่อเปนการสืบสาน อนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงานของไทย  
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13. ติดบอรด และลงเว็บไซต เผยแพรและประชาสัมพันธเก่ียวกับการทํางานโดยใชหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
14. การรวมผนึกกําลังประกาศเจตนารมณและแสดงสัญลักษณ “ตอตานการทุจริต” นําโดยอธิบดีกรมปาไม 
รองอธิบดีกรมปาไม ผูตรวจราชการ ผูบริหารสวนกลาง ขาราชการและเจาหนาที่กรมปาไม รวมแสดงเจตจํานง
สุจริตพรอมกันทั่วประเทศ ผานระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ไปยังสํานักจัดการทรัพยากร 
ปาไม ที่ 1 - 13 และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมสาขาทุกสาขา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  
ณ หองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม 
15. การเผยแพรพระบรมราโชวาทเนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ. 2564 
16. การประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติและเผยแพรเกียรติคุณของขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 
พ.ศ. 2563 
17. การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานและยกยองเชิดชูเกียรติผูไดรับรางวัล“ผูมีผลงานดี” ในโครงการคัดเลือก 
“เพชรจรัสแสง” บุคคลตนแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม  โดยผานเว็บไซตกรม
ปาไ ม/ เว็บไซต / เฟซบุกกลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปา ไม
18. การประชาสัมพันธเผยแพรประวัติความเปนมาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยผานชองทางสื่อออนไลน 
19. กิจกรรมรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมีนายอดิศร นุชดํารงอธิบดีกรมปาไม เปนประธาน พรอมดวยผูบริหาร 
กรมปาไม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม 
20. การสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแผนการดําเนินการของกรมปาไม และตาม
แนวทางของจังหวัดหรือหนวยงานที่มีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด
นําไป ปฏิบัติ ไดอยางถูกตอง  
21. ประกาศขอตกลงคุณธรรมเปาหมายกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อให      
บุคลากรกรมปาไมไดรับทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีเจตนารมณรวมกันที่จะสงเสริม
และ พัฒนา กรมปาไม ใหเปนองคกรคุณธรรมตอไป 
22. การประชาสัมพันธเผยแพร “ หลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ ธรรมะ เพื่อสรางสุขในการทํางาน ”  ในสื่อออนไลน 
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23. การเผยแพรแนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 เพื่อใหขาราชก
และเจาหนาที่ทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ   
24. รวมกิจกรรม ทส. รวมใจถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุธไสยาสน (วัดพระนอน) อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2564  
25. การประชาสัมพันธและการลงนามถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจําป 2  
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยผานระบบออนไลน 
26. การเขารวมกิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ในสวนภูมิภาค
27. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานรัฐ (ITA)  
จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมปาไม 
28. การกําหนดแนวทางการบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี กรมปาไม ตามแนวทางการควบคุม กํากับ และ
สงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรมปาไม เพื่อใชเปนฐานขอมูลประกอบการพิจารณา
บริหารงานบุคคล 
29. การประชาสัมพันธเผยแพรวารสารสํานักงาน ป.ป.ช. “ สุจริต ” ปที่ 21 ฉบับที่ 80 (กรกฎาคม - กันยายน
2564)  โดยเผยแพรทางสื่อสังคมออนไลนกลุมงานคุมครองจริยธรรมกรมปาไม 
30. การประชาสัมพันธราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง ตอนพิเศษ  ๒๐๘ ขอกําหนดวาดวยกระบวนการรักษา
จริยธรรม กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรื อน
31. ประชาสัมพันธเผยแพรทฤษฎีบันได ข้ันสูความพอเพียง “พอเพียง มั่นคง ยั่งยืน” 
การจัดกิจกรรมและเขารวมโครงการจิตอาสา 
1. การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันรักตนไม ประจําปของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมีนายอดิศร นุชดํารงค
อธิบดีกรมปาไม เปนประธาน ในกิจกรรมฯ พรอมดวยผูอํานวยสํานักทุกสํานัก ขาราชการและเจาหนาที ่
กรมปาไม บริเวณฝงขวาอาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม เพื่อบํารุงรักษาตนไม และความเปนระเบียบเรียบรอย
ของหนวยงาน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
2. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเขมแข็ง ประชามีสุข “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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3. โครงการ “รุกขกรจิตอาสา เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ณ โรงเรียนบานโคกสันติสุข
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
4. การบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดีกรมปาไม โดยรวมบริจาคโลหิตในกิจกรรมโครงการ "รวมใจ ทส.
จิตอาสา บริจาคโลหิต” เมื่อวันศุกรที่ 12 มีนาคม 2564 ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ  
5. ขาราชการและเจาหนาทีใ่นสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑0 สาขาเพชรบุรี และศูนยปาไมเพชรบุรี
เขารวมกิจกรรมตามแผนบูรณาการการรักษาความสงบเรียบรอยและการรักษาความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระนครคีรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระนครคีรี 
จังหวัดเพชรบุรี 
6. กรมปาไมจัดกิจกรรมจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มใหกับบุคลากรทางการแพทย และจิตอาสาที่ดําเนินการ
ฉีดวัคซีน ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สงขลา มอบอาหารและเคร่ืองดื่มใหแกบุคลากรทางการแพทย/
ประชาชน ณ ศาลาประชาคมอําเภอกาหลง จังหวัดสตูล 
8. กรมปาไมรวมบรรจุสิ่งของใหสภากาชาดไทย เพื่อมอบใหผูปวยโควิด ในระหวางวันที่ 16-21 สิงหาคม
2564 ที่สภากาชาดไทย 
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ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ด้านการบริหารงานบุคคล 
  1.1 การลาออก การโอน และเกษียณอายุของข้าราชการ ท าให้กรมป่าไม้มีการสูญเสียข้าราชการที่มี
ศักยภาพและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
  1.2 ในช่วง 5 ปีข้างหน้า กรมป่าไม้จะมีข้าราชการเกษียณอายุ จ านวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.94 โดยส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งสายงานหลัก ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนอัตราก าลังและเตรียมความพร้อม
ข้าราชการเพื่อทดแทนต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  2.1 บุคลากรบางหนว่ยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจดัท าข้อมูลและการใช้ระบบการบริหารวงเงิน 
(DPIS) 
  2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การปฏิบัติงาน
ขาดความต่อเนื่อง 
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  3.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่าง
จ ากัด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง 
  5.2 การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
ไมเ่พียงพอที่จะใช้พัฒนา 
  5.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรจ าเป็นต้องชะลอ หรือหยุดชะงักไป หรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบออนไลน์ ท าให้ข้าราชการและบุคลากรที่
บรรจุใหม่ขาดประสบการณ์และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานในหน่วยงานอ่ืนๆ 
  5.4 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
การน าเสนอข้อมูลในการประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  1. ด้านการบริหารงานบุคคล 
  1.1 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ควรมีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย หรือขอใช้บัญชี ผ่านทาง
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
  1.2 การจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารและการใช้ประโยชน์จากบุคลากรของหน่วยงานในกรมป่าไม้ เพ่ือเตรียมบุคลากรในการทดแทนอัตราก าลังที่
เกษียณในอนาคต ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 2. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   2.1 จัดให้มีการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจก่อนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
   2.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
   3.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและเป็นไปอย่างทั่วถึง เพ่ือให้
บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
   3.2 การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 




