
 
 

 

 
 
 

การประเมินส่วนราชการ 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ 

ส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กรมปุาไม้ 

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการพื้นที่ปุาไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เปูาหมายปุาเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของ

พืน้ที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ปูองกัน และรักษาพืน้ที่ปุาไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดนิปุาไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้โดยการมสี่วนรว่ม 

 วิจัยและพัฒนาการปุาไม้ เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ 

รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายใหม้ีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ปูองกันรักษาพืน้ที่ปุาที่เหลอืให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจปุาไม้และปุาเศรษฐกิจจากปุาปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบท

เป็นพืน้ที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพืน้ที่ปุาไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวจิัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีสว่นร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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ตัวชี้วัดกรมปุาไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สรุปตัวชี้วดัของกรมปาุไม ้ หน่วยงานรบัผดิชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ที่ปาุไม้ของประเทศ 

1.1.1 จ านวนพื้นท่ีปุาไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 

1.1.2 จ านวนพื้นท่ีปุาไม้ท่ีทวงคนืได้ – เข้าครอบครอง 

1.1.3 จ านวนพื้นท่ีการปลูกฟื้นฟูปุา 

ปม/อส/ทช 

หนว่ยงาน ปม. : 

- ส านักจัดการท่ีดนิปุาไม ้

- ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

- ส านักส่งเสริมการปลูกปาุ 

1.2  การปลูกปุาเศรษฐกจิในพื้นที่เอกสารสทิธิ ์ - ส านักส่งเสริมการปลูกปาุ 

1.3  จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ปุาสงวน - ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งดว่น หรือภารกิจ

ท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนนิงานร่วมกันหลายหนว่ยงาน  (Agenda Base)    

2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรบัรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน - ส านักบริหารกลาง 

   2.1.1 ร้อยละการด าเนนิการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชน 

 

   2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ ์(ถ้ามี)  

2.2   จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ - ส านักจัดการท่ีดนิปุาไม ้

2.3  ร้อยละของจ านวนข้อมูลทีน่ าเข้าระบบข้อมูลภูมสิารสนเทศ 

(Agenda ส าคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรี ก าหนด)  

- ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

องคป์ระกอบที ่3  ประสิทธิภาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกิจพื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

ไมม่ตีัวช้ีวัดในองคป์ระกอบน้ี  

องคป์ระกอบที ่4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม - ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

- ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

4.2 การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหนว่ยงานรับผิดชอบกิจกรรม 

องคป์ระกอบที ่5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (Potential Base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาต ิ ส านักแผนงานและสารสนเทศ และหนว่ยงานรับผิดชอบ

โครงการ 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหนว่ยงานรับผิดชอบแผน 
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หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร่างตัวชี้วัด 
องค์ประกอบการ

ประเมนิ 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 

10 สาขา 
1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นท่ีปุาไมข้องประเทศ 

 
              

1.1.1 จ านวนพื้นที่ปุาไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) Functional Base           O O O   O O  S 

1.1.2 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง Functional Base             O      S 

1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูปุา Functional Base                O   S 

1.2 การปลูกปุาเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ 
Functional Base           O   S 

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ปุาสงวน Functional Base        O      S 

2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน 

    2.1.1 รอ้ยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

    2.1.2 รอ้ยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อ

สถานการณ์ (ถ้าม)ี 

Agenda Base S S S O S S S S S S S S  S 

2.2 จ านวนการจัดหาท่ีดินให้ผู้ยากไร้ 

     (1) พืน้ท่ีปุาสงวนแห่งชาติ 

     (2) พืน้ท่ีปุาถาวร 

Agenda Base           O        S 
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ร่างตัวชี้วัด 
องค์ประกอบการ

ประเมนิ 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 

10 สาขา 

2.3 ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ (Agenda ส าคัญท่ีรองนายกรัฐมนตร/ี 

รัฐมนตร ีก าหนด) 

Agenda Base      S S S O  S S   

4.1 การประเมินประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ

และการพัฒนานวัตกรรม 

      (การพัฒนาระบบปฏิบัตกิารค้นหาพืน้ที่บุกรุกด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

Innovation Base            O      S 

4.2 การพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน Innovation Base               
(1) การลดพลังงาน (ไฟฟาู/น้ ามัน)  S S S O S S S S S S S S S  

(2) การลดกระดาษ  O S S S S S S S S S S S S S 

(3) การประหยัดงบประมาณ  S S S S S S S S O S S S S S 

(4) โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สถาบนัเทคโนโลยปีูองกัน

ประเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงกลาโหม กรณีการส ารวจ 

ทรัพยากรปุาไม้ในปุาชุมชน โดยใชอ้ากาศยานไร้คนขับ UAV 

       O        

(5) การส ารวจสต็อกไม้เศรษฐกิจ เพือ่เพิ่มพืน้ที่ปลูกไม้

เศรษฐกิจ แบบ Contract Farming ด้วยระบบ e-Tree 

             O  
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ร่างตัวชี้วัด 
องค์ประกอบการ

ประเมนิ 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 

10 สาขา 
(6) การให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่าง

การกระท าผิดวินัย 
    O           

(7) เพิ่มช่องทางในการบรกิารให้ค าปรกึษาและการแสดง

ความคดิเห็นต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ โดยจัดท า Fan Page 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

  O             

(8) การติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line            O    

(9) คลินิกปุาไม ้           O     

(10) การติดตามผลการส่งเสรมิการปลูกปุาภาคเอกชนโดยใช้

ระบบสารสนเทศ 
           O    

(11) การพัฒนาระบบจองห้องประชมุออนไลน์          O      

(12) การจัดท าระบบการย่ืนแบบค าขอบริการตรวจพิสูจน์

ชนิดไม้และคุณภาพไม้ระบบออนไลน ์

 

          O     

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

Potential Base               

(1) โครงการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

(กิจกรรมปูองกันไฟปุาและควบคมุหมอกควัน) 

        O O     S 
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบ

การประเมนิ 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 

และ 10 สาขา 
(2) โครงการปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินและฐานข้อมูลปุาไม้ในเขตปุาสงวนแหง่ชาติ 

(กิจกรรมจัดท าแผนทีแ่นบท้ายกฎกระทรวงปุาสงวนแหง่ชาติภายหลังจากการปรับปรุง

แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐   ๑๘.๐๐ ล้านบาท 

และ กิจกรรมจัดท าหมดุหลกัฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม  ๒๑.๐๐ ล้านบาท) 

 

     O   O     S 

(3) โครงการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (กิจกรรม

โครงการฟื้นฟูปุาต้นน้ า เพื่อชีวติที่ดีขึน้ ๔๐๑.๓๗๘๙ ล้านบาท และกิจกรรมอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรน้ าทั้งระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง ๒๕.๓๒๒๕ ล้านบาท) 
 

        O  O   S 

(4) โครงการปลูกปาุเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์          O  O   S 

(5) โครงการปกปูองผืนปุา และรว่มพัฒนาปุาไม้ให้ย่ังยืน (กิจกรรมปลูกปาุในพื้นที่

โครงการฟื้นฟูปุาตามมาตรา ๒๕ พ.ร.บ. ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพืน้ที่ถูกบุก

รุก  ๔๐.๐๐ ล้านบาท และกิจกรรมโครงการสรา้งปุาสร้างรายได้ ๕๐.๐๐๖๐ ล้านบาท) 
 

        O  O O  S 

(6) โครงการปกปูองผืนปุา และรว่มพัฒนาปุาไม้ให้ย่ังยืน (กิจกรรมโครงการส่งเสรมิ

ปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม ระยะที่ 2)          O  O   S 

(7) โครงการส ารวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินใหป้ระชาชนผู้ด้อยโอกาสอยา่ง

ทั่วถึงและเป็นธรรม       O   O     S 

(8) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรา้งฐานความรู้ในงานด้านปุาไม้          O O    S 

  



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักบริหารกลาง กรมปาุไม้ 
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ร่างตัวชี้วัด 
องค์ประกอบการ

ประเมนิ 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 

10 สาขา 
(9) โครงการปกปูองผืนปุา และรว่มพัฒนาปุาไม้ให้ย่ังยืน 

(กิจกรรมส่งเสรมิการจัดการปุาชุมชน ๘๗.๐๐ ล้านบาท และ

กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทกัษ์ปุา ๖.๔๕๕ ล้านบาท) 
 

      O O O     S 

(10) โครงการบรหิารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ 

 
        O O     S 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ Potential Base O S S S S S S S S S S S S S 

 
 
 
 
 
 
 
 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักบริหารกลาง กรมปาุไม้ 
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ส านักบริหารกลาง 
 

วิสัยทัศน์ 

 มุ่งมั่นให้บริการ ใส่ใจพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาธิบาล 

 

พันธกิจ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ และงานช่วยอ านวยการของกรมปุาไม้ 

 พัฒนาระบบบริหารการคลังและพัสดุ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนา

ข้าราชการ การเสริมสรา้งวินัยและรักษาระบบคุณธรรมของกรมปุาไม้ 

 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลกิจกรรม ความรู ้ความก้าวหน้า และผลงานของกรมปุาไม้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและสมรรถนะที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรข์องกรมปุาไม้ 

 สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชวีิตกับการท างานของบุคลากรกรมปุาไม้ 

 สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้านการปุาไม้ 

 

  



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักบริหารกลาง กรมปาุไม้ 
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ตัวชี้วัดส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 ตัวชี้วัดของส านักบรหิารกลาง หน่วยงานรบัผดิชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

1.1  ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนฝึกอบรม 

1.2  ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านปุาไม้ผา่นสื่อ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

1.3  ร้อยละของหนังสือราชการของกรมปุาไม้ท่ีรับ-ส่งด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ด าเนนิการได้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 

ส่วนอ านวยการ 

1.4  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

ส่วนการเจ้าหนา้ที ่

1.5  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม ส่วนการคลัง 

1.6  ร้อยละของการจัดท าใบสั่งซือ้/จ้าง/เชา่ ภายในก าหนดเวลา   ส่วนพัสด ุ

1.7  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการทางวินัย ส่วนเสริมสร้างวนิัย 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งดว่น หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรอืการบูรณาการการด าเนนิงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    

2.1  ตัวชี้วดัการสร้างความรบัรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

        2.1.1 ร้อยละการด าเนนิการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

        2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

องคป์ระกอบที ่3  ประสิทธิภาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกิจพื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

               --ไมม่-ี-  

องคป์ระกอบที ่4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.2  การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏบิัตงิาน  

        4.2.1 การลดพลังงาน (ไฟฟาู/น้ ามัน) ส่วนพัสด ุ

        4.2.2 การปราบปรามการทุจรติ 

                 การให้ความรู้เจ้าหนา้ที่เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอยา่งการกระท าผิดวินัย 

ส่วนเสริมสร้างวนิัย 

        4.2.3 การลดกระดาษของส านักบริหารกลาง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนพัสดุ / ส่วนอ านวยการ  

        4.2.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมปุาไม้ ส่วนการเจ้าหนา้ที่  

องคป์ระกอบที ่5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (Potential Base) 

5.1  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติ 

        (เรียกรายงานสถานะการใชจ้่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS จ านวน 10 โครงการ) 

ส่วนการคลัง 

หมายเหต ุ: ส านัก/กอง/กลุ่ม สามารถพจิารณาก าหนดตัวช้ีวัดได้ดงันี ้
1. ตัวช้ีวัดกรมปุาไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ตัวช้ีวัดตามอ านาจหน้าที่ หรืองานตามที่ไดร้ับมอบหมายพิเศษ 

ทั้งนี้ ส านัก/กอง/กลุ่ม ต้องมตีวัช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 รวมกันไม่ต่ ากว่า 5 ตัวช้ีวัด 
  

HP
Sticky Note



                                                                                              การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส านักบริหารกลาง  กรมปุาไม ้                                                                                                                                  
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ส านักบริหารกลาง 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบการ

ประเมนิ 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 
ส่วน

อ านวยการ 
ส่วนฝกึอบรม 

ส่วนการ

เจ้าหน้าท่ี 
ส่วนพัสด ุ ส่วนการคลัง 

ส่วน

ประชาสัมพันธ์ฯ 

ส่วนเสริมสร้าง

วนิัย 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ฐาน (Function Base)         

1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

Functional Base  O      

1.2 ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธง์านด้านปุาไม้ผ่านสื่อ Functional Base      O  

1.3 ร้อยละของหนังสือราชการของกรมปุาไม้ที่รับ-ส่งด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ด าเนินการได้เสร็จสิน้ภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

Functional Base O       

1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

Functional Base   O     

1.5 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม Functional Base     O   

1.6 ร้อยละของการจัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ภายในก าหนดเวลา   Functional Base    O    

1.7 รอ้ยละความส าเร็จในการด าเนินการทางวินัย Functional Base       O 

องค์ประกอบที่ 2 ประสทิธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร ์แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งดว่น หรือภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมายเป็นพิเศษ หรอืการบูรณาการ

การด าเนินงานรว่มกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)  

        

2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
    2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน 

    2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถา้มี) 

Agenda Base      O  

  



                                                                                              การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส านักบริหารกลาง  กรมปุาไม ้                                                                                                                                  
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หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร่างตัวชี้วัด 
องค์ประกอบการ

ประเมนิ 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 
ส่วน

อ านวยการ 
ส่วนฝกึอบรม 

ส่วนการ

เจ้าหน้าท่ี 
ส่วนพัสด ุ ส่วนการคลัง 

ส่วน

ประชาสัมพันธ์ฯ 

ส่วนเสริมสร้าง

วนิัย 

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการ

บริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base)  

       

4.2 การพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน         

      4.2.1 การลดพลังงาน (ไฟฟูา/น้ ามัน) Innovation Base S S S O S S S 

      4.2.2 การปราบปรามการทุจริต 

                การให้ความรูเ้จา้หน้าท่ีเกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย 

Innovation Base S S S S S S O 

      4.2.3 การลดกระดาษของส านักบริหารกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Innovation Base S S S O S S S 

      4.2.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมปุาไม้ Innovation Base S S O S S S S 

องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (Potential Base) 

        

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

(ส่วนการคลัง เรียกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS จ านวน 10 

โครงการ) 

Potential Base     O   

 

………………………………………………………………. 
  



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักบริหารกลาง กรมปา่ไม้ 

 

   
 

สารบัญ 
 หน้า 
องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจพื้นฐาน (Function Base)   

ตัวช้ีวัด 1.1  ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการฝกึอบรมตามแผนฝึกอบรม 

                  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวช้ีวัด 1.2  ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไมผ้า่นสื่อ 15 

ตัวช้ีวัด 1.3  ร้อยละของหนังสือราชการของกรมป่าไม้ท่ีรับ-ส่งด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์   

ด าเนนิการได้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 

18 

ตัวช้ีวัด 1.4  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

20 
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ตัวช้ีวัด 1.7  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการทางวินัย 25 

องค์ประกอบที่ 2  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 

นโยบายเร่งดว่น หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรอืการบูรณาการการด าเนนิงานร่วมกัน

หลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    

 

ตัวชี้วัด 2.1  ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน 26 

 2.1.1 ร้อยละการด าเนนิการตามแผนการสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน 27 

 2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ ์(ถ้ามี) 28 

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ

ระบบงานฯ (Innovation Base) 

 

ตัวชี้วัด 4.2  การพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัตงิาน 31 
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                            การให้ความรู้เจ้าหนา้ที่เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอยา่งการกระท าผดิวนิัย 

37 

 4.2.3 การลดกระดาษของส านักบริหารกลาง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 38 

 4.2.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

           ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนนิการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(Potential Base) 

 

ตัวชี้วัด 5.1  การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติ 

                  (เรียกรายงานสถานะการใชจ้า่ยงบประมาณ จากระบบ GFMIS จ านวน 10 โครงการ) 

42 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตามหนา้ที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ

รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 
 

เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

  1.1 ระดับความส าเร็จในการจดัโครงการฝกึอบรม

ตามแผนฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5 5 5 5  

 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 
 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนนิการจัดฝึกอบรมครบทุกขั้นตอน 

ให้ได้ 50 % ของงบท้ังหมด  

ด าเนนิการจัดฝึกอบรมครบทุกขั้นตอน  

ให้ได้ 100 % ของงบท้ังหมด  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61             

             

ค าอธบิาย: 
 

จัดท าโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหส้อดคล้องกับ นโยบายของรัฐ ภารกิจหลักของกรมปาุไม ้และความจ าเป็น 

ในการฝึกอบรม  (Training Needs Survey) 
  

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ส านักบริหารกลาง  กรมป่าไม้ 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

ค าอธบิาย: (ต่อ) 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน :   

 

ระดับคะแนน การด าเนนิงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 1. เสนอโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการ

พจิารณาโครงการ เพื่อด าเนนิการตามแผนประจ าป ี

2 2. อนุมัตแิผนการฝึกอบรมประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

3 3. ด าเนนิการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

4 4. สรุปผลการด าเนนิการตามแผนการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

5 5. ติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน รายงานผู้บริหาร 
 

เงื่อนไข:  

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : นางสุชาดา  อนูปกจิ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ส่วนฝึกอบรม ส านักบริหารกลาง  

โทร # 5496 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

  1.2 ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์งาน

ด้านปุาไม้ผา่นสื่อ 

5  5  5 5  

 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ระดับ 2 ระดับ 5 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61      ระดับ 2      ระดับ 5 

             

ค าอธบิาย: 

 
 

การประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารและถ่ายทอด ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ สู่ประชาชนพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันกรมปุาไม้มีภารกิจและกิจกรรมใน

การด าเนินงานด้านปุาไม้จ านวนมาก หากได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ กับประชาชน 

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการด าเนนิงาน การให้บริการ  การจัดกิจกรรมตา่ง ๆ รวมท้ังสาระความรูท่ี้เป็นประโยชนต์อ่สาธารณชนท่ัวไป ซึ่งสื่อท่ีใช้ส าหรับเป็น

ชอ่งทางในการประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง เชน่    

   ๑.  สื่อสิ่งพมิพ ์ คือ  สื่อท่ีแสดงข้อความ บทความ  ในเนื้อหาของขอ้มูลท่ีผู้สง่สารตอ้งการแสดงแก่ผู้รับสาร ในลักษณะของตัวอักษร เช่น  หนังสือพิมพ ์

นติยสาร วารสาร  จดหมายข่าว เป็นต้น    
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

ค าอธบิาย: (ต่อ) 

 
 

   ๒.  สื่อโทรทัศน์ คือ การสง่หรือรับภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหวในลักษณะไมถ่าวร  ไมว่า่โดยวิธีการแพร่กระจายไปในบรรยากาศ  หรือโดยวิธีการใชส้าย

หรือสื่อตัวน าไฟฟูา หรือท้ังสองวธีิรวมกัน 

   3. สื่อวิทยุกระจายเสียง คือ การสง่คลื่นความถี่วทิยุ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าถึงมวลชนโดยตรง 

   ๔. สื่ออินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีมีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายท่ัวโลก โดยใช้ภาษาท่ีใช้สื่อสารกันระหว่าง

คอมพวิเตอร์ ผู้ใชเ้ครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถงึกันได้ในหลายๆ ทาง เชน่  เว็บไซต์ อเีมล ์เว็บบอร์ด เว็บบล็อก สื่อออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสามารถสืบค้นข้อมูล

และข่าวสารตา่งๆ รวมท้ังคัดลอกแฟูมข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ 

       ๕.  สื่อนทิรรศการ / สื่อกิจกรรม/ ปูายประชาสัมพนัธ์/ สื่ออื่น คอื การใหก้ารศกึษา ความรู้ และประสบการณ์ โดยจัดแสดงการรวบรวมวัสดุสิ่งของ เอกสาร แผ่น

ภาพ แบบจ าลอง หรอือุปกรณต์า่ง ๆ ท่ีมาความสัมพันธ์กันในแตล่ะเร่ือง รวมท้ังจัดให้มเีจ้าหนา้ที่ตอบข้อสักถามให้กับผู้ชมนทิรรศการ/กิจกรรม รวมถึงปูาย

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของกรมปุาไม ้

เงื่อนไข: ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมปุาไม้ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

ช่องทางที่ ๑ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมปุาไม้ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ  ข่าว  ภาพประกอบข่าว บทความ บท

สัมภาษณ ์ผ่านหนังสอืพิมพ ์นิตยสาร วารสาร เป็นต้น ทัง้นี้ รวมการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจดหมายขา่วปุาไม้ ประจ าเดือน จ านวนอย่างนอ้ย 100 ชิ้นงาน    

ช่องทางที่ 2  :  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมปุาไม้ ผ่านสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สกู๊ปข่าว สารคดีสั้น ตัววิ่งใต้รายการ 

สปอต สัมภาษณ์พิเศษ จ านวนอยา่งน้อย 20  ชิน้งาน 

ช่องทางที่ ๓ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมปุาไม้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบตา่ง ๆ อาทิ ข่าวสั้น ข่าวประชาสัมพันธ์ สปอต

ประชาสัมพันธ์ สัมภาษณผ์ู้บริหารหรือเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวนอยา่งน้อย 5  ชิ้นงาน 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

เงื่อนไข: (ต่อ) ช่องทางที่ 4 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมปุาไม้ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมปุาไม้ สื่อออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน ์

และเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงรวบรวมบทความ บทสัมภาษณ์ ค าสัมภาษณ์ผ่านสื่อวิทยุ สารคดีสั้นท่ีเผยแพร่ทางโทรทัศน์  ข่าวกรมปุาไม้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท้ังหนังสือพิมพ์/

นติยสาร มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมปุาไม้ จ านวนอยา่งน้อย 200  ชิ้นงาน 

ช่องทางที่ 5 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมปุาไม้ ผ่านสื่อนิทรรศการรวมท้ังกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ และปูาย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตา่ง ๆ ของกรมปุาไม้ จ านวนอยา่งน้อย  5  ชิ้นงาน 

การประเมินระดับความส าเรจ็ในการประชาสัมพนัธ์งานดา้นปาุไม้ผ่านสื่อ 

 ระดับท่ี 1 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อครบตามท่ีก าหนด 1 ชอ่งทาง 

 ระดับท่ี 2 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อครบตามท่ีก าหนด 2 ชอ่งทาง 

 ระดับท่ี 3 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อครบตามท่ีก าหนด 3 ชอ่งทาง 

 ระดับท่ี 4 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อครบตามท่ีก าหนด 4 ชอ่งทาง 

 ระดับท่ี 5 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อครบตามท่ีก าหนด 5 ชอ่งทาง 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : 1. นางสาวจิรภา จิตคงสง  ผู้อ านวยการส่วนประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ 

2. นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์ นักวชิาการเผยแพรป่ฏิบัติการ 

3. นางสาวรัตสุดา  วงคแ์สน  นักวชิาการเผยแพรป่ฏิบัติการ 

เบอร์ติดตอ่ ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓  ต่อ 5618 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

  1.3 ร้อยละของหนังสือราชการของกรมปุาไม้ท่ีรับ-ส่ง

ด้วยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ด าเนนิการได้เสร็จสิน้

ภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้งตามระเบียบ

กฎหมาย 

- - - ร้อยละ  

100 

 

 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนนิการระหว่าง ต.ค. 60  - ม.ีค. 61 

เปูาหมายร้อยละ 90  

 

ด าเนนิการระหว่าง เม.ย. 61  - ก.ย. 61 

เปูาหมายร้อยละ 100 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

ค าอธบิาย: 

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการน าเอา ICT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสารบรรณ โดยเฉพาะเร่ือง การติดต่อสื่อสาร  โดยมี

หลักการท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ สะดวก รวดเร็ว ตดิตามเอกสารได้งา่ยขึน้ และประหยัด แตต่อ้งไม่ละเลย สิ่งท่ีส าคัญคือ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน   

อกีทัง้ยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการลงรับ – ส่งหนังสอืผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 

1.  รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกท่ีส่งมายังกรม  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนท้ังชื่อเร่ือง  เรียน  อ้างถึง  สิ่งท่ีส่งมาด้ วย  ชั้นความเร็ว           

และชัน้ความลับของหนังสอื  ลงประทับตรารับหนังสือ รวมท้ังลงทะเบียนก าหนดเลข 

2.  น าเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการตามล าดับชัน้  โดยคัดแยกเร่ืองด่วน  ด่วนมาก  ด่วนท่ีสุดตามล าดับก่อนหลัง  เร่ืองลับ  ให้ลงในสมุดลงรับเท่านัน้ 

3.  เมื่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันสั่งการให้ลงบันทึกการปฏบัิตงิานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อ

ด าเนนิการในสว่นท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป  ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายของการลงระบบงาน ต้องท าการสแกนเอกสารเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานในการติดตามหนังสือต่อไป 

4.  จัดพิมพร์ายงาน  เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับเร่ืองไปเซ็นเป็นหลักฐานในการรับ- ส่งหนังสอื 

เงื่อนไข: ประเมินรอบที่ 1  เปูาหมาย รอ้ยละ 90 (ด าเนนิการระหว่างเดอืน ต.ค. 60 – ม.ีค. 61) 

ประเมินรอบที่ 2  เปูาหมาย รอ้ยละ 100 (ด าเนนิการระหว่างเดอืน เม.ย. 61 – ก.ย. 61) 

-สูตรการค านวณ :    

 

 

                                จ านวนหนังสอืราชการของกรมปุาไมท่ี้รับ-ส่งด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังหมด 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : ผู้อ านวยการสว่นอ านวยการ ส านักบริหารกลาง 

ผู้รวบรวมขอ้มูล: หัวหน้าฝุายสารบรรณ ส่วนอ านวยการ ส านกับริหารกลาง 

โทร 5058 
  

จ านวนหนังสือราชการของกรมปุาไม้ท่ีรับ-สง่ด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีด าเนินการไดเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาที่ก าหนด

และถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย   

X    100 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

 -ยุทธศาสตร์กรม-  1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

N/A ร้อยละ 

87.5 

ร้อยละ 

77.5 

ร้อยละ 

80 

 

 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ตดิตามผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน  

ร้อยละความส าเร็จ เท่ากับ 60% 

ตดิตามผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน 

ร้อยละความส าเร็จ เท่ากับ 80% 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61             
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

ค าอธบิาย: 

 

 

 

การด าเนนิการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการด าเนินภายใตแ้ผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ  

กรมปุาไม้ พ.ศ. 2559-2564 ภายใตก้รอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มติ ิที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดขึ้น เพื่อให้   

ส่วนราชการน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและสามารถพัฒนาระบบการบริหา ร

ทรัพยากรบุคคลให้มีความเข็มแข็งในการปฏบัิตภิารกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ และมีความพร้อมท่ีจะขับเคลื่อนไปขา้งหน้าตามวิสัยทัศน์ท่ีต้องการ 

เงื่อนไข: หลักเกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : ผู้อ านวยการสว่นการเจ้าหนา้ที่ ส านักบริหารกลาง 

ผู้รวบรวมขอ้มูล : นายพลกฤษณ์ นาคศริิ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

โทร. 02 561 4292 – 3 ต่อ 5196 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่า

เปูาหมาย 
หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561  

 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

 

ร้อยละ 

99.39 

ร้อยละ 

96.73 

ร้อยละ 

96.25 

ร้อยละ 

96 

เป็นการถือปฏบัิติตามหนังสอื

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ดว่นท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 461 

ลงวันท่ี 14 กันยายน 2560 

เรื่อง มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชจ้า่ย

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ร้อยละ 52 ร้อยละ 96 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61      
ร้อยละ 

52 
     

ร้อยละ 

96 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเปาูหมาย 

 
หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561  

ค าอธบิาย:  ส่วนการคลัง ส านกับริหารกลาง เป็นหน่วยงานด าเนินการจัดเก็บขอ้มูลและรายงานผลรอ้ยละของการเบิกจ่ายเงินเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ปรากฏวา่

งบประมาณรายจา่ยภาพรวมท่ีได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน..........................................บาท จ่ายจรงิ.................................................... บาท คงเหลือ

.......................................................บาท 

เงื่อนไข :  รายงานสถานการณใ์ชจ้่ายงบประมาณของกรมปุาไม้ จากระบบ GFMIS  เพื่อใชค้ านวณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเรียกประจ าทุกสิ้นเดอืน 

 

หมายเหตุ :  การประเมินผล จะประเมินผลรอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดือน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : ผู้อ านวยการสว่นการคลัง 

ผู้รวบรวมขอ้มูล: นางสาววรรณวไิล ทองใย ฝุายพัฒนาระบบการคลัง ส่วนการคลัง ส านักบริหารกลาง 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

  1.6 รอ้ยละของการจัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง/เชา่ 

ภายในก าหนดเวลา   

- - - ร้อยละ 80  

 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ตุลาคม 2560-มนีาคม 2561 เมษายน 2561-กันยายน 2561 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61      ร้อยละ 80      ร้อยละ 80 

             

ค าอธบิาย: 

 

 

-ส่วนพัสดุรับเร่ืองเสนอผู้อ านวยการสว่นพัสดุเพื่อพิจารณา เจา้หน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนนิการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS   

  เมื่อด าเนนิการแล้วเสร็จน าไปหักงบประมาณที่ส่วนการคลัง ลงทะเบียนคุม และส่งคนืเจ้าของเร่ือง 

-ภายในก าหนดเวลา 5 วันท าการ นับถัดจากวันท่ี ท่ีเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบได้รับเร่ืองไปด าเนนิการ 

เงื่อนไข: -สูตรการค านวณ :   จ านวนใบสั่งซือ้/จ้าง/เชา่ที่ด าเนนิการภายในก าหนดระยะเวลา x 100 

                                   จ านวนใบสั่งซือ้/จ้าง/เชา่ที่รับมาด าเนินการท้ังหมด 

-วธีิการเก็บขอ้มูล : จัดเก็บตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : ผู้อ านวยการสว่นพัสด ุ

ผู้รวบรวมรายงาน: หัวหน้าฝุายบริหารท่ัวไป ส่วนพัสดุ ส านักบริหารกลาง โทร. 5050  
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
ค่าเปาูหมาย 

หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

  1.7 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการทางวินัย - - - ร้อยละ 100  

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนนิการระหว่างต.ค. 60-ม.ีค. 61  
ออกค าสั่ง จ านวน 2 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 50 

ด าเนนิการระหว่างต.ค. 60-ก.ย. 61  
ออกค าสั่ง จ านวน 5 เร่ือง (นับสะสม) คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61             

             

ค าอธบิาย: 

 

การด าเนนิการทางวินัย หมายถงึ การด าเนนิการท้ังหลายท่ีกระท าเป็นพิธีการตามกฎหมาย เมื่อขา้ราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  

มกีรณถีูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวนิัย ได้แก่ การสบืสวนหรือสอบสวน การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ การสั่งลงโทษหรืองดโทษ การด าเนนิการต่างๆ ระหว่าง

การสอบสวนพจิารณาความผิด เช่น ให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไวก้่อน  

เงื่อนไข: ขั้นตอนด าเนนิการทางวินัย 

1. รับเร่ือง เชน่ การกล่าวหา หรือเป็นท่ีสงสัย 

2. นติกิรเจ้าของส านวนเสนอผูม้อี านาจสั่งบรรจุพิจารณา 

3. เมื่อพิจารณาแจ้งไมม่มีูลให้ยุตเิร่ือง หากมมีูลด าเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

4. เมื่อคณะกรรมการรายงานผล นิติกรเจ้าของส านวนเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาออกค าสั่งลงโทษ  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : พ.อ.ต. สุธรรม  สุวรรณพันธ์  นิตกิรปฏบัิตกิาร  ส่วนเสริมสร้างวนิัย ส านักบริหารกลาง โทร. 01 561-4292-3 ต่อ 5600 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกิจยุทธศาสตร ์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ 

การด าเนินงานรว่มกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)    

เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
ค่าเปาูหมาย 

หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

 ตัวช้ีวัดบังคับ (มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 

11 ตุลาคม 2559 เร่ืองแนวทางการ

สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน) 

2.1 ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน  

     

ค าอธบิาย: 1.  เป็นตัวช้ีวัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  โดยให้หัวหน้าสว่นราชการต่างๆ  

ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนา้ส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกจิและองคก์ารมหาชนมหีนา้ที่และความ

รับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏบัิตริาชการของหน่วยงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ  

2.  ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่  

 ร้อยละการด าเนนิการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน 

 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

3.  เจ้าภาพตัวชี้วัด ประกอบด้วย ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี [ส านักโฆษก และศูนยป์ฏบัิตกิารนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: PMOC)] และ 

กรมประชาสัมพันธ์ 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
ค่าเปาูหมาย 

หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

  2.1.1 ร้อยละการด าเนนิการตามแผนการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

- - ร้อยละ 

286.11 

ร้อยละ  
100 

 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61             

             

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนนิการตามแผนฯ ระหวา่ง  

ต.ค. 2560 – ม.ีค. 2561 ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

ด าเนนิการตามแผนฯ  

ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 2561ไดค้รบถ้วน 

ร้อยละ 100 

ค าอธบิาย:  เป็นการวัดผลการด าเนนิงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณ/ จ านวนครัง้ ในการเผยแพร่ 

ตามประเภทของสื่อตามชอ่งทางตา่งๆ ตามแผนในรายเดอืน  

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อ านวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส านักบริหารกลาง 

เบอร์ติดต่อ ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓  ต่อ 5618  
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเปาูหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

  2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อ

สถานการณ ์(ถ้ามี) 

- - ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

- 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

ส านักโฆษก PMOC และกรม

ประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นขา่ว ระยะเวลา

การช้ีแจง และหนว่ยงานท่ีคาดวา่จะ

เกี่ยวข้องแก่สว่นราชการ 

ส่วนราชการรับทราบ รับปฏบัิติตาม

ประเด็นขา่วท่ีจะต้องชีแ้จง 

ส่วนราชการช้ีแจงประเด็นขา่ว 

- ประเด็นขา่วท่ีช้ีแจง 
- รายละเอยีด/เนื้อหาการชี้แจง 
- วัน เวลา ที่ชี้แจง 
- ชอ่งทางการเผยแพร่ 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเปาูหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

ค าอธบิาย: 

 

 

 

 

 

 

 เป็นการวัดผลการด าเนนิงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นขา่วท่ีทันต่อสถานการณ์  โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการช้ีแจงประเด็นขา่ว

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มกีารชี้แจงประเด็นขา่วท่ีครบถ้วนและตรงประเด็น และชอ่งทางการเผยแพร่ ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน 

ตรงเวลา เนื้อหาการชีแ้จงตรงประเดน็ ช่องทางการเผยแพร ่

ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน 

ตรงเวลา ภายใน 1 วัน 1 คะแนน ครบถ้วนทุกประเด็น 1 คะแนน 3 ชอ่งทาง หรือ มากกวา่ 1 คะแนน 

เกิน 1 วัน หรือ ไมต่อบ 0 คะแนน ตรงบางประเด็น  0.5 คะแนน 1 หรือ 2 ชอ่งทาง 0.5 คะแนน 

ไมต่รงประเด็น  0 คะแนน ไมม่กีารเผยแพร่ 0 คะแนน 

 ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินตอ้งมีการช้ีแจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คอื 1 วันท าการ และมคีะแนนการประเมิน 1.50 คะแนนขึ้นไป 

เงื่อนไข:  กรณท่ีีสว่นราชการช้ีแจงข่าวไมทั่นต่อเวลาและ/หรือไมร่ะบุช่องทางการเผยแพร่ถอืว่าไมผ่่านการประเมิน โดยไม่ต้องพจิารณาคณุภาพขา่ว 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อ านวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส านักบริหารกลาง 

เบอร์ติดต่อ ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓  ต่อ 5618   
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องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการและพัฒนานวัตกรรมในการบรหิารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน

ของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 
 

เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า

เปูาหมาย 

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 2560  

   มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2560  

  และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  

 วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน 

 

- - - -  

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

  
การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ด าเนนิกิจกรรมได้ร้อยละ 80  ด าเนนิกิจกรรมได้ร้อยละ 80  

ค าอธบิาย: 1.  มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สงิหาคม 2560 เห็นชอบกับเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ เดอืนละ 1 งานหรือกิจกรรม 

และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เร่ืองให้ติดตามกรณตีัวช้ีวัดเพื่อการปฏรูิปหัวหน้าหนว่ยราชการ และหนว่ยราชการเชงิผลสัมฤทธ์ิ โดยให้เป็น

คะแนนพเิศษ เพื่อน ามาพจิารณาในการแต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างนอ้ยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างนอ้ย 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ เชน่ 

การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใชร้ะบบสารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ การบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหนว่ยงาน 

การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชน การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณงานทีซ่้ าซ้อน เป็นต้น  
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่า

เปูาหมาย 
หมายเหต ุ

2557 2558 2559 2560  

ค าอธบิาย: (ต่อ) 3.  แนวทางการด าเนนิการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ ดังนี้ 

1.  การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเร่ิมด าเนนิการ ท้ัง 3 กิจกรรมตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2560 

2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ และการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเร่ิมด าเนนิการได้ด าเนินการ

ภายในไตรมาสท่ีสอง (มนีาคม 2561) โดยสามารถเลอืกเร่ืองใดมาด าเนนิการกอ่นหลังก็ได้   

3.  ส่วนราชการพจิารณาคัดเลือกกิจกรรมเพิ่มเตมิอกี 6 กิจกรรม เพื่อด าเนนิการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเร่ืองท่ีด าเนนิการใน 5 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหวา่งหนว่ยงาน 3) การปูองกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจรติ 4) การ

เพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร  

การรายงานผล 

1.  การรายงานผลในกจิกรรมเร่ืองการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการเร่ิมรายงานผลหรอืรายงานความกา้วหนา้การ

ด าเนนิการ ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดอืนกันยายน 2561 ตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน 

2  การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟูาและการใชน้้ ามันเชื้อเพลงิเป็นประจ าทุกเดอืน ตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2560 ถึงเดอืนกันยายน 2561 โดย

ด าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป (ไม่นับรวม

วันหยุดราชการ)  

3.  การใช้ระบบสารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ และการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเร่ิมรายงานผลตั้งแต่เดอืนท่ีเร่ิมตน้

กิจกรรม และรายงานตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกเดอืนจนกระท่ังกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

4.  ส าหรับกิจกรรมอื่นๆ สว่นราชการสามารถก าหนดผลผลิตตามขอ้มูลพื้นฐานของส่วนราชการ และรายงานผลความก้าวหนา้ในการด าเนินกิจกรรมทุกเดือนต้ังแต่เดอืน

ท่ีเร่ิมตน้กิจกรรมจนกว่าจะสิ้นสดุแผนการด าเนนิงาน  

 

  

http://www.e-report.energy.go.th/
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า

เปูาหมาย 

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 2560  

ค าอธบิาย: (ต่อ) ค่าเปาูหมาย 

กจิกรรม กลุ่มเปาูหมาย ค่าเปาูหมาย การรายงานผล 

1.  การลดพลังงาน 

     -  พลังงานด้านไฟฟาู 

  -  พลังงานด้านน้ ามัน

เชื้อเพลงิ 

• ราชการบริหารส่วนกลางในสังกดั 

ส่วนราชการระดับกรมท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม

กฎกระทรวง และรวมถึงสว่นราชการท่ี

ตัง้ขึน้เป็นหน่วยงานภายใน แตไ่มป่รากฏ

ในกฎกระทรวง 

ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับคา่มาตรฐาน 

(ทุกเดือน) 

 

รายงานผลการใชพ้ลังงานทุกเดือนจน

จบปีงบประมาณผ่านระบบ 

e-report.energy.go.th ของกระทรวง

พลังงาน 

 

2.  การลดกระดาษ • ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
ส่วนกลางในภูมภิาค  

(ไมร่วมราชการสว่นภูมภิาค) 

งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซื้อกระดาษลดลง 

ร้อยละ 10   

• รอบท่ี 1 ร้อยละ 5 

• รอบท่ี 2 ร้อยละ 10   (นับสะสม) 

รายงานงบประมาณการจัดซือ้

กระดาษท่ีลดลง  (เฉพาะเดอืนท่ีมีการ

จัดซือ้กระดาษ) 

3.  การประหยัดงบประมาณ • ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
ส่วนกลางในภูมภิาค 

(ไมร่วมราชการสว่นภูมภิาค) 

งบประมาณที่สามารถประหยัดได ้ร้อยละ 5 

• รอบท่ี 1 ร้อยละ 2 

• รอบท่ี 2 ร้อยละ 5   (นับสะสม) 

รายงานการใชง้บประมาณที่ลดลง  

(เฉพาะเดอืนท่ีสามารถประหยัด

งบประมาณได้) 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า

เปูาหมาย 

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 2560  

เงื่อนไข 

 

 

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนการด าเนินงาน จ านวน 12 กิจกรรม และจัดสง่ให้กับส านกังาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
 
** กรมปุาไม้ ประกอบดว้ย 12 กจิกรรม ด าเนนิการตามหนังสอืกรมปุาไม้ ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 1600.9/ว 21429 ลงวันท่ี 10 พฤศจกิายน 2560 เร่ือง ขอส่งแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏบัิตงิาน ของตัวชี้วัดท่ี 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
และหนังสอืกรมปุาไม้ ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 เร่ือง แนวทางการประเมินตัวช้ีวัดท่ี 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏบัิตงิาน และตัวชีว้ัดท่ี 5.1 การจัดท าและการด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเตมิ) 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม/โครงการ (12 กิจกรรม)  
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
ค่าเปาูหมาย หมาย

เหต ุ
2558 2559 2560 2561 

    

 

4.2.1 การลดพลังงาน (ไฟฟาู/น้ ามันเชื้อเพลงิ) - - - การใช้พลังงานของหน่วยงาน

ลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน 

ร้อยละ 10 (ทุกเดือน) 

 

 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

การใช้พลังงานของหนว่ยงาน 

ลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน รอ้ยละ 10 (ทุกเดือน) 

การใช้พลังงานของหนว่ยงาน 

ลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน รอ้ยละ 10 (ทุกเดือน) 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61             

             

ค าอธบิาย: 

 

การลดพลังงาน พจิารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือ 

• พลังงานด้านไฟฟาู 

• พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลงิ 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
ค่าเปาูหมาย หมาย

เหต ุ
2558 2559 2560 2561 

เงื่อนไข: กลุ่มเปาูหมาย: ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดสว่นราชการระดับกรมท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎกระทรวงและรวมถึงส่วนราชการท่ีต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน  

แตไ่มป่รากฏในกฎกระทรวง ส าหรับส่วนราชการท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดสว่นราชการระดับกรมท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎกระทรวงแตป่ฏบัิตงิานอยู่ในภูมภิาค 

การรายงานผลการด าเนนิงานและการประเมินผลของส่วนราชการน้ันๆ ให้พจิารณาจากสถานท่ีต้ังของส่วนราชการว่า ตั้งอยู ่ณ จังหวัดใด  

ให้รายงานผลการด าเนนิงานไปรวมกับจังหวัดท่ีต้ังอยูน่ัน้ 

ค่าเปาูหมาย: ก าหนดใหก้ารใชพ้ลังงานของส่วนราชการ ลดลงร้อยละ ๑0 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใชพ้ลังงาน (Energy Utilization Index;EUI) ตามสูตร

การค านวณของกระทรวงพลังงาน 

การรายงานผล: ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด าเนนิงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.thของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง

พลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใชไ้ฟฟาูจริงและปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลงิจรงิ ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดอืนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบ

ปีงบประมาณ ท้ังน้ี ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงานตามท่ี สนพ. ก าหนดเพื่อน าไปค านวณคา่มาตรฐานพลังงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมไปกับ

รายงานผลการด าเนนิงานของเดอืนตุลาคม ๒๕๖0 (ซึ่งสว่นราชการตอ้งรายงานผลฯ ภายในเดอืนพฤศจิกายน ๒๕๖0) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : นายปรเมษฐ  มิญฌา  นายช่างไฟฟาูช านาญงาน 

ส่วนพัสด ุส านักบริหารกลาง โทร. 5585, 5050 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
ค่าเปาูหมาย 

หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

  4.2.2 การปราบปรามทุจรติ 

การให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับกฎหมายและกรณี

ตัวอยา่งการกระท าผิดวินัย 

- - - ไมน่อ้ยกวา่ 10 เร่ือง 

/ปีงบประมาณ 

 

 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนนิการเรียบร้อย จ านวน 2 เร่ือง 

(เร่ิมด าเนนิการเดอืน มี.ค. 61) 

ด าเนนิการเรียบร้อย จ านวน 8 เร่ือง 

(ชว่งเดอืน เม.ย. – ก.ย. 61 ) 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61      2 เร่ือง      8 เร่ือง 

             

ค าอธบิาย: 

 

การด าเนนิการเวยีนหนังสือให้เจ้าหนา้ที่กรมปุาไม้รับทราบเพื่อเป็นกรณีศึกษา เป็นการปูองปรามไมใ่ห้เกิดการกระท าความผิดการทุจรติ โดยปกปิดช่ือและข้อความท่ี

จะท าให้ทราบถึงผู้กระท าความผิด ภายใตเ้งื่อนไขกฎหมาย 

เงื่อนไข: กลุ่มเปาูหมาย: เจ้าหนา้ที่กรมปุาไม้  

ค่าเปาูหมาย: จ านวนพฤตกิรรมกระท าผิดไม่น้อยกวา่ 10 เร่ือง / 1 ปีงบประมาณ 

การรายงานผล: อย่างนอ้ย 1 เร่ือง/เดอืน โดยเร่ิมตัง้แตเ่ดอืนมีนาคม 2561 – กันยายน 2561 

เงื่อนไข: ปกปดิช่ือและข้อความท่ีจะท าให้ทราบถึงผูก้ระท าความผิด ภายใตเ้งื่อนไขของกฎหมาย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : พ.อ.ต. สุธรรม  สุวรรณพันธ์  นิตกิรปฏบัิตกิาร  ส่วนเสริมสร้างวนิัย ส านักบริหารกลาง โทร. 01 561-4292-3 ต่อ 5600 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
ค่าเปาูหมาย หมาย

เหต ุ
2558 2559 2560 2561 

  4.2.3 การลดกระดาษของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

- - - จ านวนเงินงบประมาณท่ีใชจ้ดัซื้อ

กระดาษลดลง ร้อยละ 10 (นับสะสม) 

(ไมเ่กิน 142,427.70 บาท) 

 

 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

จ านวนเงินงบประมาณที่ใชจ้ัดซือ้กระดาษ 

ลดลง ร้อยละ 5 

จ านวนเงินงบประมาณที่ใชจ้ัดซือ้กระดาษ  

ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม) 

(ไมเ่กิน 142,427.70 บาท) 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61             

             

ค าอธบิาย: 

 

การลดกระดาษจะพจิารณาจากการท่ีได้มกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวธีิการท างาน เชน่ การถ่ายเอกสารสองหนา้ การน ากระดาษกลับมาใชซ้้ า (reuse) การน าสง่

เอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail การถ่ายเอกสารเฉพาะสาระส าคญันัน้ๆ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบวธีิการท างานดังกล่าว สง่ผลให้จ านวนเงนิ

งบประมาณที่ใชจ้ัดซือ้กระดาษลดลง เมื่อเทียบกับจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับส าหรับการซือ้กระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
ค่าเปาูหมาย หมาย

เหต ุ
2558 2559 2560 2561 

เงื่อนไข: กลุ่มเปาูหมาย: บุคลากรทุกส่วนในสังกัดส านักบริหารกลาง 

ค่าเปาูหมาย: จ านวนเงินงบประมาณที่ใชจ้ัดซื้อกระดาษลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม) (ยอดจัดซื้อไมเ่กิน 142,427.70 บาท) 

                   รอบประเมินท่ี 1: จ านวนเงินงบประมาณที่ใชจ้ดัซือ้กระดาษลดลงร้อยละ 5 

                   รอบประเมินท่ี 2: จ านวนเงินงบประมาณที่ใชจ้ดัซือ้กระดาษลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม) 

การรายงานผล: รายงานผลเป็นร้อยละงบประมาณที่ใชใ้นการจัดซือ้กระดาษลดลง โดยให้รายงานผลเฉพาะเดอืนท่ีมีการจัดซือ้กระดาษ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : ผู้รวบรวมขอ้มูล: หัวหนา้ฝุายบริหารท่ัวไป ส่วนพัสดุ ส านักบริหารกลาง โทร. 5050 (ส่วนพัสดรัุบผิดชอบในการจัดซื้อกระดาษของส านักบริหารกลาง/เวียนมาตรการฯ) 

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการจัดซือ้กระดาษของส านักบริหารกลาง: นางสาวสุภารัตน ์ แก้วสุทธิ ส่วนอ านวยการ ส านักบริหารกลาง โทร 5058  
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

  4.2.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้าง

ความผูกพันของบุคลากรกรมปุาไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

5 5 5 5 ประเภท 4 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพของ

ส่วนราชการ 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ระดับ 1 ระดับ 5  
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61             

             

ค าอธบิาย: 

 

ค าอธบิาย :การจัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมปุาไม้ เป็นการด าเนินการภายใตแ้ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปุาไม้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การสง่เสริมการพัฒนาคุณภาพชวีติบุคลากร โดยแผนจะประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย ผู้ท่ีรับผิดชอบ 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่า

เปูาหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

เงื่อนไข: หลักเกณฑ์การให้คะแนน :   

 

ระดับคะแนน การด าเนนิงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561. 

1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนสรา้งความผูกพันของบุคลากรกรมปุาไม้ 

2 จัดท าร่างแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมปุาไม้ และแจ้งเวียนให้ทุก

หน่วยงานรว่มพิจารณา 

3 ประชุมคณะท างานฯ พิจารณาร่างแผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบ 

4 น าเสนอแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมปุาไม้ ให้ผู้บริหารพิจารณาลง

นามให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบและด าเนินการตามแผนที่

ก าหนด 

5 ด าเนินการตามแผนฯ และติดตามผลให้ได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : ผู้อ านวยการสว่นการเจ้าหนา้ที่ ส านักบริหารกลาง 

ผู้รวบรวมขอ้มูล นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5196 
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องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนนิการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 
 

เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเปาูหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

 มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2559 

5.1 การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

- - - - - 

การก าหนดค่า

เปูาหมาย: 

 

 

 

 

 
 

 การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

วัดผลการด าเนนิงานและการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 

ของสว่นราชการ ในช่วง 6 เดอืนแรก 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใชจ้่ายเงิน

งบประมาณเพ่ือแสดงถึงศักยภาพของสว่นราชการ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ค าอธบิาย: 1. เป็นการจัดท าและด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของสว่นราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิต
ท่ีเกิดขึ้นจรงิในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใชจ้่ายเงินงบประมาณของสว่นราชการ จากระบบ GFMIS 

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการ โดยมีหลักการคัดเลอืก ดังนี้ (1) วงเงินงบประมาณสูงสุด (2) โครงการมคีวามหลากหลาย โดยควรเลอืกในแตล่ะ
ยุทธศาสตร์อยา่งน้อย 1 โครงการ (3) โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคัญ/ นโยบายเร่งดว่น  การปฏรูิปประเทศ เช่น การ
แก้ไขปัญหาการคา้มนุษย ์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผ่นดินยกเวน้งบบุคลากร 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 สูงกว่าเปูาหมาย : ผลการด าเนนิงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตัง้แต ่90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยูใ่นระดบัดีมาก (ตัง้แต ่ 90-100 %) 
 เป็นไปตามเปูาหมาย : นอกเหนอืจากกรณีท่ีผลการด าเนนิงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตัง้แต ่90-100%) และมผีลการเบิกจ่ายอยูใ่นระดับดีมาก 

(ตัง้แต ่90-100%) และในกรณีท่ีผลการด าเนนิงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยูใ่นระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 
70%) ให้ถอืว่าเป็นไปตามเปูาหมาย 

 ต่ ากว่าเปูาหมาย : ผลการด าเนนิงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยูใ่นระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) 
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เปูาหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเปาูหมาย หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2561 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั : 1. ส านักแผนงานและสารสนเทศ และหนว่ยงานเจ้าของ โครงการ (10 โครงการ)  

(ตามหนังสอืกรมปุาไม้ ด่วนท่ีสดุ ที่ ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 เร่ือง แนวทางการประเมินตัวช้ีวัดท่ี 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตงิาน และตัวชีว้ัดท่ี 5.1 การจัดท าและการด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเตมิ)  และหนังสอื กรมปุาไม ้ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 1600.9/ว 1304 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 เร่ือง การประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561) 

2. สว่นการคลัง ส านักบริหารกลาง เรียกรายงานสถานะการใชจ้่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS 
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