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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน         

 

ล าดับ นโยบาย ค าอธิบาย ผลการด าเนินงาน 
 

1 ด้านการบริหารงานบุคคล ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคล   
อย่ า ง เ ป็ น ระบบ  ตามกฎระ เบี ยบ     
อย่ า ง โป ร่ ง ใ ส  เป็ น ธ ร รม  ยึ ดหลั ก
คุณธรรม ธรรมาภิบาล ในการสรรหา 
คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งคนดี คนเก่งใน
การปฏิบัติงานโดยยึดถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
กรมป่าไม้ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความ
ผูกพันต่อองค์กร และการจัดอัตราก าลัง
ที่เหมาะสม  

กรมป่าไม้มีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ  
2. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคล เพื่อการเลื่อนและการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส  
3. ประกาศแนวปฏิบัติการด าเนินการย้าย การรับโอนและการให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กรมป่าไม ้
4. ประกาศแนวทางปฏิบัติกรณีมีต าแหน่งว่างของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ โดยแจ้งให้ข้าราชการ
ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติ  
4. ประกาศก าหนดการพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมป่าไม้ ที่มีคุณสมบัติและ
เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  
5. แจ้งเวียนบัญชีต าแหน่งว่างเพ่ือการย้ายและรับโอนข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ เพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์  
6. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาการย้าย การรับโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ และ
ช่วยปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า สังกัดกรมป่าไม้  
7. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้  
8. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ.2565-2569 
โดยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาก าหนดรายละเอียดของแผนกลยุทธ์ ฯ ให้ เหมาะสม สอดคล้องกับ         
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การบริหารทรัพยากรบุคคลและภารกิจงานของกรมป่าไม ้
9. คัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จ านวน 3 ต าแหน่ง 16 อัตรา ครั้งที่ 2 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 24 อัตราโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่ ก.พ. ก าหนด 
10. คัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ต าแหน่ง  
11. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพ่ือการย้าย และการโอนไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับชาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ ว14/2564 
12. จัดท าค าสั่งมอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ในด้าน
ต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับ 
       - พนักงานราชการ 
       - บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) 
       - การลงนามในค าสั่งให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ต่ ากว่าระดับส านัก/
กอง/กลุ่ม กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
       - การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของกรมป่าไม ้
       - การด าเนินการทางวินัย 
13. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ของกรมป่าไม้  
14. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ 
15. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของแต่ละส านัก     
และจัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพ่ือพิจารณา
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วิธีการในการสรรหาและเลือกสรร  ให้เป็นธรรม เหมาะสม มีความเป็นมาตรฐาน และถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้ก าหนด 
16. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ    
กรมป่าไมแ้ละแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้  
17. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
18. ก าหนดแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติง านของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
19. อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
20. ติดตามการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการ  VDO call ผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ จากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ในช่วง Work From Home อย่าง
ต่อเนื่อง  
21. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีอ านาจหน้าที่ 
ตรวจสอบรายชื่อ เอกสารและหลักฐานต่างๆ และพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบและคุณสมบัติ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการในสังกัดกรมป่าไม้ที่สมควรเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรกรมป่าไม้  
22. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ได้รับอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ ก .พ. รับรอง ส าหรับการ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรมป่าไม้ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ อ .ก.พ. 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
    

2 ด้านการพัฒนาบุคลากร ให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง 
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  
สู่ความเป็นมืออาชีพ และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

1. กรมป่าไม้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ  
ในสังกัดกรมป่าไม ้และจัดโดยหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม 
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 

- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบังคับคดีส าหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 
- โครงการอบรม “โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมป่าไม้รูปแบบใหม่” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 20 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนา

พ้ืนที่เพ่ือเสริมความม่ันคงและการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง และพ้ืนที่สูง 
ประจ าปี 2564 (รุ่นที่ 5) 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดท า
งบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 

- โครงการฝึกอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับแก่เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า     
ตามแผนการบินตรวจสอบสภาพป่าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- การประชุมชี้แจง เรื่อง “การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบบริการศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 
(GDX)” ณ ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ โดบอบรมผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom 
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Meeting) จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ 
- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าถึง การรับรองมาตรฐานป่าไม้ระดับประเทศ ครั้งที่ 1        

จัดอบรมโดย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่าหรือ รีคอฟ (RECOFTC) ผ่านระบบ Zoom              
ณ ส านักงานศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ 

- โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร 
“เทคนิคการจัดท า spec/TOR การพิจารณาผล การตรวจรับการบริหารสัญญาภายใต้กฎกระทรวง 
ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน และตามแนวทางใหม่รองรับการ
ยกเลิก ว844 รวมทั้งพิจารณาอุทธรณ์ รุ่นที่ 4” 

- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจ าปี 2565 
- โครงการฝึกอบรม กิจกรรมของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
-  ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ จัดเสวนา “คุยกันฉันท์พ่ีน้อง งานวิชาการป่าไม้” ครั้งที่ 11 

ภายใต้หัวข้อ “ท่องต่างแดน สแกนแหล่งทุน ค้ าจุนงานวิจัย” จากนายปรีชา องค์ประเสริฐ นักวิชาการ
ป่าไม้ช านาญการ ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล ZOOM Meeting 

-  ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ จัดเสวนา “รุก รุก รุกขกรกับป่าในเมือง” (ผ่านโปรแกรม Zoom 
meeting) โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี นางนิศากร งิ้ววิจิตร 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม
เสวนา ดังนี้ ผศ.มณฑาทิพย์ โสมมีชัย จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / นายธนาดล    
ทันด่วน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งต้นไม้ป่าในเมือง / ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย  
การจัดการป่าไม้ / ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาววลัยลักษณ์ ภูริยากร นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ โดยการเสวนาได้รับความสนใจจากบุคลากรกรมป่าไม้ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจงานด้านรุกขกรและป่าในเมือง      
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เป็นจ านวน 193 ราย 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ระดับ

อ านวยการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบังคับคดีส าหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 
- การประชุมภาคี การคับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 

(Thailand Climate Action Conference) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 
ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

- เข้าร่วมชมงาน นิทรรศการ “สีสัน พรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” วันที่ 11 สิงหาคม 2565    
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
2. การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
3. รายงานสรุปผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
5. การสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ปฏิบัติงาน /ประชุมสัมมนา โดยผ่านระบบ Video 
Conference ระบบ Application Zoom ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพ่ือการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
6. การส่งเสริม/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับงานส านักงาน ใช้คิวอาร์โค้ด/ลิงค์เว็บไซต์ในการ
น าเสนอผลงานเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
7. การจัดท า คลัง E-book หน้าเว็บไซต์กรมป่าไม ้เกีย่วกับข้อมูลองคค์วามรู้ของกรมป่าไม ้
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3 ด้านการรักษาวินัย ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างและ

พัฒนาให้ข้าราชการ มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของทาง
ราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษา
วินัย เพ่ือให้ข้าราชการตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบ และสามารถด ารงตน
ในราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตาม
กฎ ระเบียบ และ จรรยาบรรณ ของทาง
ราชการ อีกทั้งเพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการท าผิดวินัย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์     
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ทางเว็บไซต์ของส่วนเสริมสร้างวินัย ส านักบริหารกลาง 
1. การเผยแพร่จุลสารเสริมสร้างวินัย ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระท าผิด
วินัย ฉบับที่ 1 ส่ง sms ไม่สุภาพให้ผู้ร่วมงาน : อ้างว่าสนิท ผิดวินัยหรือไม่ ฉบับที่ 2 ข้าราชการ      
“คืนเงิน” ที่ “เรียกรับ” ไปแล้ว...ความผิดส าเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษ ! 
2. แจ้งเวียนหนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย    
และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
3. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับทางวินัย หน้าเว็บไซต์ของส่วนเสริมสร้างวินัย ส านักบริหารกลาง 
4. การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารกรมป่าไม้ โดยนายสุรชัย  ผจญบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ 
5. การจัดท าสื่อ/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต ในช่องทางต่างๆ หรือหน้าเว็บไซต์
หน่วยงาน ข้อความ “No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม” 
6. การขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ และการซักซ้อมการแต่งกายมาปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ  
7. การฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ การฝึก
ทบทวน ระเบียบแถว และบุคคลท่ามือเปล่า เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัย เตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของส านักในส่วนภูมิภาค 
8. การติดบอร์ด และลงเว็บไซต์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท างานโดยใช้หลักคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
 

4 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและ
คุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ส่งเสริม

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยด าเนินการดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนฯ โดยให้รายงานผล        
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ให้บุคลากรของกรมป่าไม้   มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอน
ของศาส นา  น้ อ มน า หลั กป รั ชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน ธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

การด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. หน่วยงานให้ความส าคัญและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม    
ของกรมป่าไม้ โดยรายงานผลการด าเนินการตามแผนดังกล่าวฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารกรมป่าไม้ เพ่ือเป็นการแสดงค ามั่นของอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็น
ประจักษ์ และเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร และปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้ในทุกระดับของกรมป่าไม้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
4. ขับเคลื่อนการด าเนินการนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
5. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
6. การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
7. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ .ศ. 2565 "1 เมษา              
วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพ่ือประชาชน" 
8. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พฤกษามหามงคล เพ่ือจัดเตรียมกล้าไม้มงคลส าหรับเป็นของขวัญส่งมอบ
ความสุขในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ให้แก่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
9. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง  
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
10. ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดแจ้งแสงอรุณ 
พระอารามหลวง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  
11. การจัดท าสื่อ/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทางช่องทางต่างๆ เช่น วารสาร  
แผ่นพับ เว็บไซต์ 
12. ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีการส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ 
13. การเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรท าบุญในพิธีส าคัญทางศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  
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14. พิธีรดน้ าขอพรข้าราชการบ านาญและผู้บริหารกรมป่าไม้ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปีพ.ศ. 2565 
เพ่ือเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงานของไทย  
15. ติดบอร์ด และลงเว็บไซต์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท างานโดยใช้หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
16. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุงแปลงสาธิต น้อมร าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
17. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา มอบน้ าดื่มให้แก่โรงพยาบาลสะเดาและโรงพยาบาล   
ปาดังเบซาร์ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์/ประชาชน  
18. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา ศูนย์ป่าไม้สตูล ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองสตูล  
19. ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพ่ือ 
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรง
สถาปนา กรมป่าไม้ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ          
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
20. ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” 
ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราช
วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
21. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา   
22. กิจกรรม Happy Soul ธรรมะสอนใจ “ท างานสนุก สุขกับชีวิต” ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตกับแนวคิดวิธีใหม่ กรมป่าไม้ โดยมีพระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็น
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ล าดับ นโยบาย ค าอธิบาย ผลการด าเนินงาน 
 

พระวิทยากร วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  
23. กิจกรรม Happy Society คู่บัดดี้ สานสัมพันธ์ วันที่ 23 กันยายน 2565 น าบุคลากรกรมป่าไม้ 
เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระเพ่ือความสิริมงคล ณ จ.พระนครศรีอยุธยา  
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ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. ด้านการบริหารงานบุคคล 1. ด้านการบริหารงานบุคคล 
- การลาออก การโอน และเกษียณอายุของข้าราชการ ท าให้กรมป่าไม้มีการสูญเสียข้าราชการ  
ที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 
- กฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอ านวยการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
กันยายน 2564 โดยเฉพาะการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ มีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมาก 
- ข้าราชการเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งสายงานหลัก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการปฏบิตัิงาน  

- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ควรมีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย หรือขอใช้บัญชี ผ่านทาง
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
- จัดให้มีการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ
ในการด าเนินการตามกฎระเบียบใหม่ 
- การจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารและการใช้ประโยชน์จากบุคลากรของหน่วยงานในกรมป่าไม้ เพื่อเตรียมบุคลากรในการ
ทดแทนอัตราก าลังที่ เกษียณในอนาคต ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการวางแผนอัตราก าลังและเตรียมความพร้อมข้าราชการเพื่อทดแทนต าแหน่งดังกล่าวรวมทั้ง
เตรียมการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อสร้าง
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

2. ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 2. ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
- บุคลากรบางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าข้อมูลและการใช้ระบบการบริหารวงเงิน 
(DPIS) 

- จัดให้มีการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจก่อนการประเมินผล        
การปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าใหก้ารปฏบิตังิาน
ขาดความต่อเนื่อง 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏบิัติงานภายในหน่วยงาน 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ ท าให้การฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
บุคลากรจ าเป็นต้องชะลอ หรือหยุดชะงักไป หรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบออนไลน์  ท าให้
ข้าราชการและบุคลากรที่บรรจุใหม่ขาดความรู้ ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้
บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในตัวเองและส่งผลกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน  อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดทักษะในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น การน าเสนอข้อมูลในการประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและเป็นไปอย่างทั่วถึง เพื่อให้
บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาหรือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์จากบุคลากร
ที่เคยปฏิบัติงานมาก่อนแก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานใหม่เป็นการเบื้องต้น ก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามสายงานนั้นๆ และส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบ Online หรือ 
On site ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ 

 


