
 

 

 

 

 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักบริหารกลาง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒558 

และ 

รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด 

เพื่อประกอบการจัดทําคํารับรอง 

 

 
สํานกัสํานกับริหารกลาง บริหารกลาง กรมป่าไม้ กรมป่าไม้   
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                                                                                    สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

 สํานักบริหารกลาง - 1 

 

แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2558 

 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรพัยากรป่าไม้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

  

พันธกิจ  

 ป้องกันรักษาป่า 

 จัดการที่ดินป่าไม้ 

 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  

 ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ  

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตร และอื่น ๆ 

 พัฒนาการอนุญาต และการบริการ 

 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรพัยากรป่าไม้ รวมถึงการ

กําหนดมาตรฐานและการรับรอง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

 การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ 

เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความพร้อมในการรองรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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                                                                                    สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

สํานักบริหารกลาง - 2 

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักบริหารกลาง พ.ศ. 2558 

 

วิสัยทัศน์ 

 มุ่งม่ันบริการ พัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

พันธกิจ  

 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 

สามารถดําเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านป่าไม้ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และกระตุ้น

จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะทีจ่ําเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

กรมป่าไม้ 

 สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทํางานของบุคลากรกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558         

                                                                                    สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

สํานักบริหารกลาง - 3 

 

 

การประเมินสําหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย มิติ 2 มิติ นํ้าหนักรวมร้อยละ 100 ดังน้ี 

1. มิติท่ี 1 มิติภายนอก ร้อยละ 75 

2. มิติท่ี 2  มิติภายใน       ร้อยละ 25 

 

การประเมินสําหรับส่วนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถ่วงนํ้าหนักของมิติ 2 ด้าน ดังนี้ 

ผลคะแนน 
นํ้าหนัก 

(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของ  

มิติภายนอก 
75 1 2 3 4 5 

2.  ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของ  

มิติภายใน  
25 1 2 3 4 5 
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	 สํานักบริหารกลาง -  4 

 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 

ปี 2558 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหต ุ

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 

มิติภายนอก นํ้าหนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 70 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังต่อไปนี้ 

 การประเมนิประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 

1. ระดับความสาํเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตาม

แผนฝึกอบรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

20  - - - 1 2 3 4 5  

2. ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการผลักดันการ

จัดการความรู ้ 

15  - - - 1 2 3 4 5  

3. ระดับความสาํเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ

ดําเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างความผาสุกและความ

พึงพอใจในการปฏบิัติราชการกรมปา่ไม้ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

20  - - - 1 2 3 4 5  

4. ระดับความสาํเร็จในการประชาสมัพันธ์งานด้านป่าไม้

ผ่านสื่อ 

10  - - - 1 2 3 4 5  

นํ้าหนักรวม 65           

 การประเมินคุณภาพ 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ับบริการ  5  - - - 65 70 75 80 85  

6. ระดับความสําเร็จของการปรับปรงุกระบวนการ 5  - - - 1 2 3 4 5  

นํ้าหนักรวม 10           

มิติภายใน  น้าํหนักในการคํานวณผลคะแนนรอ้ยละ 30 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนกั เปา้หมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังต่อไปนี ้

 การประเมนิประสิทธิภาพ 

7. การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 5  - - - - - - - -  

7.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ (2.5)  - - - 75 78 81 84 87  

7.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (2.5)  - - - 88 90 92 94 96  

8. ระดับความสําเร็จของการประหยดัพลังงาน 5  - - - 1 2 3 4 5  

9. ระดบัความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

5  - - - 1 2 3 4 5  

นํ้าหนักรวม 15           

 การพัฒนาองค์การ 

10. การพัฒนาองค์การ 2  - - - - - - - -  

10.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะ

สําคัญขององค์การระดับสํานัก/กลุม่ 

(1)  - - - 1  - 3 - 5  

10.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน (1)  - - - 1  2 3 4 5  
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                                                                                    สํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้ 

	 สํานักบริหารกลาง -  5 

 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 

ปี 2558 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหต ุ

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 

ปรับปรุงการกําหนดเป้าหมายระดบัหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 

ปี 2558 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหต ุ

2555 2556 2557 1 2 3 4 5 

11. ระดับความสาํเร็จของค่าเฉลี่ยถว่งน้ําหนักในการ

ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแล

องค์การที่ด ี

2  - - - 1  2 3 4 5  

12. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/

ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจําป ี

2  - - 5 1 2 3 4 5  

13. ระดับความสาํเร็จของการจัดทาํและเผยแพร่

โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหนว่ยงาน 

2  - - - 1 2 3 4 5  

14. ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของหน่วยงาน 

2  - - - 1 2 3 4 5  

นํ้าหนักรวม 10           

นํ้าหนักรวมทั้งหมด 100    
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               สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

หน้า 1   
 

 

 

สารบัญ 

  หน้า 
 

รายละเอียดตวัชี้วัดระดับสํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้            1 

 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม        2 

                        ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการผลักดันการจัดการความรู ้           4 

 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของค่าเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการดําเนินกิจกรรมตามแผน     7 

                        การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ 

                 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

        ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านส่ือ         9   

        ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ          11 

 ตวัชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการปรบัปรุงกระบวนการ        13 

        ตัวชี้วัดที่ 7 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ           15 

        ตัวชี้วัดที่ 7.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ         15 

        ตัวชี้วัดที่ 7.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม        18 

 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงาน         20 

 ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบตัิงาน            28 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การพัฒนาองค์การ            30 

 ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ     31 

                           ระดับสํานัก/กลุ่ม              

 ตัวชี้วัดที ่10.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรบัปรุงการกําหนด       33 

                           เป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal)         

 ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 35   

                  ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี          

 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ประชมุ/สัมมนา    38 

                     ประจําป ี

        ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าที ่  40 

                          ของหน่วยงาน           

        ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน       42 

แผนผังยทุธศาสตร์และตารางแสดงความรบัผิดชอบ (O/S Matrix)          51 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๒ 

 

มิติภายนอก 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธิผล 

 

ตัวช้ีวัดที ่ 1  :  ระดับความสําเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม 

                     ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 

นํ้าหนัก  :  ร้อยละ  20 

คําอธิบาย :   

จัดทําโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับ 

นโยบายของรัฐ ภารกิจหลักของกรมป่าไม้ และความจําเป็นในการฝึกอบรม  (Training Needs Survey) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนโครงการฝึกบรม/ประชุม/

สัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังน้ี   

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1. เสนอโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้

คณะกรรมการพิจารณาโครงการ เพื่อดําเนินการตามแผนประจําป ี

2 2. อนุมัติแผนการฝึกอบรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3 3. ดําเนินการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

4 4. สรุปผลการดําเนินการตามแผนการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

5 5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รายงานผู้บริหาร 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนักร้อยละ 

(Wi) 

คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง

นํ้าหนัก (Wi x 

SMi) 

1 ระดับความสําเร็จในการจัดโครงการ

ฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจําป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

   

 รวม    
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 ๓ 

 

 

 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ :    

 ๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 

 ๒. มีงบประมาณสนับสนุน 

               ๓. ได้รับความร่วมมือจากคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ 

 

แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  ทุกหน่วยงานได้รับทราบประกาศนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรม 

 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด  : ผู้อํานวยการส่วนฝึกอบรม  

  โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5022 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        : นางสุชาดา อนูปกิจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ             

  โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5022 
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 ๔ 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่  2  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการผลักดันการจัดการความรู้ 

หน่วยวัด : ระดับ 

นํ้าหนัก : ร้อยละ 15 

คําอธิบาย :  องค์ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยง ต่อยอดเป็นความรู้ใหม่สู่การ

ปฏิบัติได้ ซ่ึงได้แก่ สัจธรรม หลักการ ข้อมูล สารสนเทศ ที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการงานของเรา 

หรือการดําเนินการให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ 

  ชนิดขององค์ความรู้ (Type of Knowledge) แบ่งได้หลักๆ เป็น ๒ ประเภท คือ 

  ๑. ความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์ 

หรือสัญชาติญาณ ยากต่อการถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด หรือลายลักษณ์อักษรเราอาจสังเกตง่ายๆ ได้

ว่า ความรู้เหล่าน้ีอยู่ที่ “คน” 

  ๒. องค์ความรู้ที่มีการจัดเก็บบนสื่อในรูปแบบต่างๆ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้

ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านส่ือต่างๆ ได้เช่น เสียง ภาพลายลักษณ์อักษร เราอาจสังเกต

ง่ายๆ ได้ว่าความรู้เหล่าน้ีอยู่ที่ “สารสนเทศ หรือ Information”  

  การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบที่เอ้ือ

และก่อให้เกิดการถ่ายโอน แลกเปล่ียน และเรียนรู้ ระหว่าง ข้อมูล สารสนเทศ และคน ได้ทันเวลา ตรง

ความต้องการ ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่า 

  ทั้งน้ีกรมป่าไม้ได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้โดย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้อย่างน้อย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่

สําคัญ และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรได้ทราบต่อไปอย่างน้อย ๑ องค์ความรู้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ 

ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  

 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที ่๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      

๒      
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 ๕ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที ่๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๓      

๔      

๕      

 

 

โดยที่ : 
 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

๑ กําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยจัดทําเป็นคําสั่ง 

๒ รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ของสํานัก/กลุ่มพร้อมจัดทํารายงานเสนอผู้บริหารของ

สํานัก/กลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ทีส่ําคัญของหน่วยงาน  

(อย่างน้อย ๑ องค์ความรู้) 

๓ จัดทําแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานให้แล้วเสร็จและเสนอผู้บริหาร 

(ผอ.สํานัก) ให้ความเห็นชอบ 

๔ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผน 

๕ รายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

แนวทางการดําเนินงาน : 

 1. สํานัก/กลุ่มประชุมเพ่ือมอบหมายส่วน/ ฝ่าย และผู้รับผิดชอบตามมาตรการ/ 

โครงการท่ีสํานัก/ กลุ่มรับผิดชอบให้ชัดเจน 

  2. ผู้รับผิดชอบจัดทําแผนการดําเนินงานตามรายกิจกรรมอาจเป็นในรูป Gantt Chart 

หรือ ปฏิทินการทํางาน 

 3. ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผนรายกิจกรรม ติดตาม และรายงานผลตาม

แบบฟอร์มที่ส่วนฝึกอบรม กรมป่าไม้  

 4. ส่วนฝึกอบรมรวบรวมผลการดําเนินการตามแผนจัดการความรู้ของสํานัก/ กลุ่ม 

รายงานให้ส่วนฝึกอบรม  สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ทราบ โดยรอบ 9 เดือน (ภายในวันที่ 16 

กรกฎาคม 2558) และ รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558)  

  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
ห น่ ว ย

วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

2555 2556 2557 
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 ๖ 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักใน

การดําเนินการผลักดันการจัดการความรู้ 

ระดับ ............... .................. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รับผิดชอบตามรายกิจกรรม 

2. วิธีจัดเก็บข้อมูล 

 ส่วนฝึกอบรมรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 จากทุกส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด :  ผู้อํานวยการส่วนฝึกอบรม    

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ 5496 

ผู้จัดเก็บข้อมลู    : นางวราภรณ์  อ่วมพ่วง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  

โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5022 
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 ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3   :  ระดับความสําเร็จของค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักในการดําเนินกิจกรรมตามแผนการ

สร้าง 

                    ความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี

งบประมาณ 

                    พ.ศ. 2558 

นํ้าหนัก : ร้อยละ 20 

คําอธิบาย :  

  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ

กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการดําเนินการภายใต้แผนการสร้างความผาสุกและ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2556-2558 โดยมีโครงการท่ีตอบสนอง

ปัจจัยในแต่ละด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความผาสุกของบุคลากรให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ทําให้

คุณภาพชีวิตการทํางานดีขึ้น องค์กรจําเป็นต้องสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการทํางานให้กับ

บุคลากร ซ่ึงไม่เพียงแต่สิ่งแวดล้อมของการทํางานเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

และความเสมอภาคด้วย จึงจําเป็นที่องค์กรต้องมีความรับผิดชอบมากข้ึนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของบุคลากรในองค์กร ซ่ึงความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและผลงานมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ทั้ง

สามารถนําไปสู่ผลการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการ และ

ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้วย 

 

ตารางสูตรการคํานวณ : 
 

หน่วยงานที่ดําเนินการแผนการสร้างความผาสุกและ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมป่าไม้ 

นํ้าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนน

เฉลี่ย 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๘ 

ถ่วงนํ้าหนัก 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการงานสัมฤทธิ์ ชีวิตร่ืนรมย์ 0.16   

2.  ระดับความสําเร็จในการสํารวจสภาพอาคารบ้านพักของทาง

ราชการ 

0.16   

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job 

Description) ของกรมป่าไม้ 

0.17   

4. ระดับความสําเร็จในการจัดโครงการทํางานเป็นทีมแบบมีส่วน

ร่วมของบุคคลากร 

0.17   

5. ระดับความสําเร็จในการสํารวจบุคลากรและครอบครัวที่มี

ปัญหาเร่ืองสุขภาพ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และทุพพลภาพ 

0.16   

6. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

0.18   

นํ้าหนักรวม 1.00   

 

 

โดยที่ : 

 W = นํ้าหนักความสําคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ําหนักของทุกเป้าหมาย

การผลิตเท่ากับ 1.00 

 SM = ค่าคะแนนที่ได้ 

 i = ลําดับที่ของหน่วยงานที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑(Wi X SMi) = 1 

2 ∑(Wi X SMi) = 2 

3 ∑(Wi X SMi) = 3 

4 ∑(Wi X SMi) = 4 

5 ∑(Wi X SMi) = 5 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
หน่วย

วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

2555 2556 2557 

ระดับความสําเร็จของค่าเฉลี่ยถว่งน้ําหนักในการ ระดับ ...... ....... ...... 
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 ๙ 

ดําเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความ

พึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมป่าไม้ 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1 แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ จากส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนฝึกอบรม ส่วนพัสดุ และสํานักแผนงานและ

สารสนเทศ 

2 วิธีจัดเก็บข้อมูล 

 ส่วนการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ตาม

รูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 
 

ผู้ดูแลตัวช้ีวดั  : ผู้อํานวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

ผู้จัดเก็บข้อมลู     : นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง  นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ 

     โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5196 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4  :  ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ 

หน่วยวัด  : ระดับ 

นํ้าหนัก  : ร้อยละ 10   

คําอธิบาย   : 

   การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ  สามารถใช้เป็นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

สู่คนจํานวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันกรมป่าไม้มีภารกิจ  และกิจกรรมในการ

ดําเนินงานด้านป่าไม้จํานวนมาก หากได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่างต่อเน่ือง จะสามารถสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น นโยบายการดําเนินงาน การให้บริการ  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง

สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนท่ัวไป ซ่ึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมีหลายช่องทาง เช่น    

   ๑.  สื่อส่ิงพิมพ์  คือ  สื่อท่ีแสดงข้อความ บทความ  ในเน้ือหาของข้อมูลท่ีผู้ส่งสารต้องการ

แสดงแก่ผู้รับสาร ในลักษณะของตัวอักษร เช่น  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร  จดหมายข่าว เป็นต้น    

   ๒.  สื่อนิทรรศการ คือ การให้การศึกษา ความรู้ และประสบการณ์ โดยจัดแสดงการ

รวบรวมวัสดุสิ่งของ เอกสาร แผ่นภาพ แบบจําลอง หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละ

เรื่อง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตอบข้อสักถามให้กับผู้ชมนิทรรศการ 

  ๓.  สื่อวิทยุกระจายเสียง คือ การส่งคล่ืนความถี่วิทยุ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าถึงมวลชนโดยตรง 

   ๔.  สื่อโทรทัศน์ คือ การส่งหรือรับภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหวในลักษณะไม่ถาวร  ไม่ว่า

โดยวิธีการแพร่กระจายไปในบรรยากาศ  หรือโดยวิธีการใช้สายหรือสื่อตัวนําไฟฟ้า หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 
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 ๑๐ 

   ๕.  สื่ออินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย

หลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาท่ีใช้ส่ือสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้เครือข่ายน้ีสามารถ

สื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง เช่น  อีเมล์ เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ 

รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

  การพิจารณาผลสําเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านการป่าไม้ ผ่านช่องทางสื่อ มี

รายละเอียดดังน้ี 
 

ช่องทาง 
ระดับความสําเร็จ 

ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

   

วิธีการคิดคะแนน :  

คิดคะแนนแยกในแต่ละระดับคะแนน โดยแต่ละระดับมีคะแนนเต็ม ๑ คะแนน โดยมี

วิธีการให้คะแนนดังน้ี 

ช่องทางที่ ๑  :  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ผ่าน

สื่อ สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ  ข่าว  ภาพประกอบข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร วารสาร เป็นต้น จํานวนอย่างน้อย ๕ ชิ้นงาน    

 ช่องทางท่ี ๒  :  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ ผ่านส่ือ

นิทรรศการรวมท้ังกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ จํานวนอย่างน้อย  ๕  ชิ้นงาน 

ช่องทางที่ ๓  :  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ผ่านส่ือ

วิทยุกระจายเสียงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าวสั้น สปอต สัมภาษณ์ จํานวนอย่างน้อย ๕  ชิ้นงาน 

ช่องทางที่ ๔  :  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ ผ่านส่ือ

โทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สกู๊ปข่าว สารคดีส้ัน ตัวว่ิงใต้รายการ สปอต สัมภาษณ์พิเศษ จํานวนอย่าง

น้อย ๕  ช้ินงาน 

ช่องทางที่ ๕  :  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ ผ่าน

อินเทอร์เน็ตรวบรวมบทความ บทสัมภาษณ์ คําสัมภาษณ์ผ่านสื่อวิทยุ สารคดีสั้นที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์  

มาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ จํานวนอย่างน้อย ๕  ชิ้นงาน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
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 ๑๑ 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีตปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

๒๕๕5 ๒๕๕6 ๒๕๕7 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

เครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์งานด้านการป่าไม้ 

ระดับ - 5 5 

 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด  : ผู้อํานวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่

  โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓  ต่อ 5618 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   : นางสาวชวันธร  ศรีอรุณนิรันดร์    นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 

  โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓  ต่อ ๕๖๑๘ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินคุณภาพ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

นํ้าหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย:  

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 

3/1 บัญญัติว่า“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ

รัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ

ยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ 

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ที่ไม่ใช่

เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วน

ราชการ 
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 ๑๒ 

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร.ได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการ

สํารวจ 

 ประเด็นการสาํรวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี 

(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

(2)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

(3)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

(4)  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

(5)  ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคณุภาพการให้บริการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

 

 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ………………. 77.6 75 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ 

      ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ      

ผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

2. วิธีจัดเก็บข้อมูล 

 ส่วนอํานวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 จากทุกส่วน/ฝ่ายที่เกีย่วข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   
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 ๑๓ 

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ   

     โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

ผู้จัดเก็บข้อมลู     : นางสาวอรสา  บุญประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

      โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่  6 : ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

นํ้าหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  

  การปรับปรุงกระบวนการ หมายถึง หน่วยงานดําเนินการปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า 

(หน่วยงานตามภารกิจ) หรือกระบวนการสนับสนุน/หน่วยงานสนับสนุน จํานวนอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

ทั้งน้ี การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานที่ชัดเจน 

โดยประเมินผลจากตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลการปรับปรุงกระบวนการและผลของการปรับปรุง ก่อให้เกิด

ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการทํางาน

ของภาคส่วนต่าง ๆ และการลดต้นทุน เป็นต้น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
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 ๑๔ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันตอนของความสําเร็จ  (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

 

โดยที่ : 

ข้ันตอน การดําเนินการ 

1 
หน่วยงานจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ และกําหนดตัวชี้วัด

ของกระบวนการและเกณฑ์การให้คะแนน 

2 - 

3 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการครบถ้วน 

4 - 

5 
ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการดําเนินการได้ตามเกณฑ์การ

ให้คะแนนตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในระดับที่ 1 

 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วย

วัด 

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 

ระดับความสําเร็จของการ

ปรับปรุงกระบวนการ 
ระดับ - - 5 5 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานคือ  

จากส่วน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 2.  วิธีจัดเก็บข้อมูล 

      ส่วนอํานวยการ รับผิดชอบจัดเกบ็และรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําปงีบประมาณ 
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 ๑๕ 

                พ.ศ. 2558  

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ รอบ 

12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานและระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผู้ดูแลตัวช้ีวดั  : ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

      โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   : นายสุรศักด์ิ  บุกเจียมอาจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

       โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5185  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

มิติภายใน 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7  : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

นํ้าหนัก  : ร้อยละ 5 
 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณีดังตาราง 
 

ตัวช้ีวัดที่ 7.1  :    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

นํ้าหนัก   :     ร้อยละ 2.5 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมินประสิทธิภาพ 
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 ๑๖ 

คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็น

ตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงิน

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจาก

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุน  ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่าย

ประจํา)จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มี

ตัวตนและทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือ

รัฐวิสาหกิจ  โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น 

สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งท่ี 5 แสดงถึงลักษณะ

เศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 

 

สูตรการคํานวณ :  

 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย          X  100 

 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ3ต่อ1คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

75 78 81 84 87 
 

เงื่อนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 87 ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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 ๑๗ 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงิน

งบประมาณ  รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับ

งบประมาณไม่เต็มวงเงิน   ตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 

กันยายน 2558 เป็นฐานในการคํานวณ 

 3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่าน

ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครฐั กรมบัญชีกลาง 

หน่วยงาน / ผูรั้บผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

1. นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ ์ 0 2127 7132 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 

3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 

 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 93.27 97.03 92.94 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

กําหนดให้ส่วนการคลัง สํานักบริหารกลาง และสํานักแผนงานและสารสนเทศ เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบในการดําเนินงาน จัดเก็บข้อมูล และรายงานผลการดําเนินงาน   

 

 

 

ผู้ดูแลตัวช้ีวดั : 

ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง     เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู : 
 สํานักบริหารกลาง 

นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์    ผู้อํานวยการส่วนการคลัง   

เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5138 
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นางสาวชญานุตม์  คงสมทอง  ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5187 

นางสาววรรณวิไล  ทองใย  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7.2   : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

นํ้าหนัก   : ร้อยละ 2.5 

คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจะใช้อัตรา
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การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวม  ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับหากมีการ

โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่าย

ประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 

สูตรการคํานวณ : 

 
   เงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่ายต้ังแต่เดือน ต.ค. 2557 ถึงเดือน ก.ย. 2558 X 100 
 

                    วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

88 90 92 94 96 

 

เงื่อนไข: 

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ96ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงิน

งบประมาณ ที่สํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นฐานในการคํานวณ 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่าน

ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครฐั กรมบัญชีกลาง 

หน่วยงาน / ผูรั้บผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

1. นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ ์ 0 2127 7132 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
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3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 

 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 

การเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 98.31 96.77 97.42 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

กําหนดให้ส่วนการคลัง สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ และสํานักแผนงานและสารสนเทศ เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงาน   

 

ผู้ดูแลตัวช้ีวดั : 

ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง  เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู : 
 สํานักบริหารกลาง 

นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์    ผู้อํานวยการส่วนการคลัง   

เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5138 

นางสาวชญานุตม์  คงสมทอง  ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5187 

นางสาววรรณวิไล  ทองใย  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5187 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 : ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงาน 

หน่วยวัด :  ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 

นํ้าหนัก : ร้อยละ 5 
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คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การ

ที่ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  
 

เหตุผล :  

พลังงานเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ 

ทําให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทาง

สําคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 20 

มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% 

เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนําเข้า

นํ้ามันจากต่างประเทศ 
 

สูตรการคํานวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   

2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง   

  สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 

 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 

(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  

 

 

 

 

 

 กําหนดให้  

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU ห ม าย ถึ ง ตั ว เล ข

ประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 
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รวม 12 เดือน ที่จัดทําข้ึนจากการนําปัจจัยต่างๆ ที่มีผล

ต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย 

จํานวนบุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของ

แต่ละเดือน แล้วนําไปรายงานผ่าน 

 www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีควรจะเป็น (SEU) ของ
ส่วนราชการน้ันและมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหน่วยไฟฟ้า

ที่ใช้ไปจริงในกิจการของส่วนราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 

เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหน้ีการใช้ไฟฟ้าท่ีการ

ไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วนําไปรายงานผ่าน 

www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

 

2.  ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน 

(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้นํ้ามันจริง 

ปริมาณการใช้นํ้ามันจริง 

 กําหนดให้  

- ปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง

มาตรฐาน  (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณ

การใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการน้ัน 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 

รวม 12 เดือน ที่จัดทําข้ึนจากการนําปัจจัยต่างๆ ที่มีผล

ต่อการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงของส่วนราชการน้ัน เช่น พ้ืนที่

รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จํานวนบุคลากร เป็นต้น ของ

แ ต่ ล ะ เดื อ น  แ ล้ ว นํ า ไป ราย งาน ผ่ าน  www.e-

report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

 

- 90% ของปริมาณการใช้น้ํามัน

เชื้อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ควรจะเป็น 

(SFU) ของส่วนราชการน้ันและมีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง

ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วันที่ 20 มีนาคม 2555 
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- ปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงจริง 

 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนนํ้ามันเชื้อเพลิง 

(ลิตร) ที่ ใช้ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ 

ต้ั งแ ต่วัน ที่  1 ตุลาคม  2557  ถึ ง 30 กันยายน 

2558 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล 

ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวม

จํานวนหน่วยของเช้ือเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของ

ส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน แล้วนําไปรายงานผ่าน 

www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก ได้แก่ 

แก๊สโซฮอล (ใน 1 ลิตร มี นํ้ามันเบนซินอยู่ 90%) 

นํ้ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีนํ้ามันดีเซลอยู่ 95%) 

และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล 

100% น้ัน การคํานวณปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณนํ้ามัน

เบนซิน นํ้ามันดีเซล เท่าน้ัน ตามสูตรการคํานวณ

ดังต่อไปนี้: 

AFU =  ปริมาณนํ้ามันเบนซิน+ปริมาณนํ้ามันดีเซล+ 

(0.90 x ปริมาณน้ํามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 

x ปริมาณ นํ้ามันไบโอดี เซล ) + (0.00 x 

ปริมาณ NGV) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉล่ียของ
หน่วยงานท้ังหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง  และส่วน
ราชการท่ีต้ังข้ึนเป็นหน่วยงานภายในกรมน้ันที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

 

 

 

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  

ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
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ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน

ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) 

และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตามรูปแบบท่ี สนพ. 

กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจําปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหต ุ:  

1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล
ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 

2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมิน
คะแนน 

3) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มี
ค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 

4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

          ( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด / จํานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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2.  ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  

 

ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านนํ้ามัน

เช้ือเพลิงของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 

2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตามรูปแบบท่ี 

สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามันเช้ือเพลิง

มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2558 ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 

นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจําปี

งบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง

เดือนกันยายน 2558  

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 

- 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 

- 

0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีท่ีผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  

ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 

- 

0.5000 

หมายเหต ุ:  

1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล
ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 

2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมิน
คะแนน 
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 ๒๖ 

3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
0.000 คะแนน 
 

4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด / จํานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 

 

 

แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล :  

1) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน  

www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่าน้ัน ใน

การประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

ส่วนราชการ  

 

 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU < 90% SEU 
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หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 
   (1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ  
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364 

 
 

2) ส่วนราชการต้องส่งผลการดําเนินงานด้านไฟฟ้าและนํ้ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 

ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2558 เวลา 24.00 น.  

3) สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานด้าน

ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-

report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 

 

หน่วยงานในส่วนราชการ  

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จดัต้ัง
ข้ึนตามกฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ต้ังข้ึนเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง 

สําหรับส่วนราชการท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมน้ัน ซ่ึง
จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและ
การประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ต้ังของส่วนราชการว่า ต้ังอยู่ 
ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ต้ังอยู่น้ัน 
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ส่วนราชการ ที่มีจํานวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการ
ประเมินผลการประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 
0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนราชการน้ัน จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ครบทุกข้ันตอนเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนหน่วยงานท้ังหมด  

- ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด 65 หน่วยงาน รายงาน
ข้อมูลครบทุกขั้นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนต้ังต้นเฉลี่ย 
4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 
0.2132 คะแนน จึงสรปุคะแนนของส่วนราชการ A เท่ากับ 4.4766 คะแนน 
(= 4.2634 + 0.2132) 

 

ผู้ดูแลตัวช้ีวดั   : ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ   

  โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5049 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   : นายปรเมษฐ  มิญฌา  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
      โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5585 
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ตัวช้ีวัดที่ 9  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

หน่วยวัด  :  ระดับ 

นํ้าหนัก    :  ร้อยละ 5  

คําอธิบาย :  

 ระบบฐานข้อมูล คือ ระดับจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยท่ีจะไม่เกิดความซํ้าซ้อน

ทางข้อมูล และถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงระบบฐานข้อมูลน้ันต้องตรงตาม

วัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

ระดับ

คะแนน 

ระดับข้ันตอนของความสําเร็จ  (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      
 

โดยที่ : 

ข้ันตอน การดาํเนินการ 

1 ดําเนินการวิเคราะห์หรือทบทวนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลและสอดคล้องกับ

ภารกิจ วิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน 

2 ดําเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 

3 นําองค์ความรู้ที่คัดเลือกมาจัดทําระบบฐานข้อมูล 

4 นําฐานข้อมูลเผยแพร่ทางระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูล

และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล  

5 จัดทํารายงานสรุปผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับ ………………. ………………. 5 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

2. วิธีจัดเก็บข้อมูล 

 ส่วนอํานวยการ จัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จาก

ทุกส่วน/ฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผู้ดูแลตัวช้ีวดั  : ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

      โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   : นายสุรศักด์ิ  บุกเจียมอาจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

       โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5185  

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๓๑ 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที ่10  :  การพัฒนาองค์การ 

หน่วยวัด  :   ระดับ 

นํ้าหนัก    :  ร้อยละ  2 

คําอธิบาย :  

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน

องค์การท่ีเป็นกลไกท่ีทําให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การกําหนด

เป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 

ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) 

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวช้ีวัดย่อย 

ดังน้ี 

 

ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 

10.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ

ระดับสํานัก/กลุ่ม 

1 

10.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการกําหนด

เป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal) 

1 

รวม 2 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การพัฒนาองค์การ 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๓๒ 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การระดับสํานัก/กลุ่ม 

หน่วยวัด  :   ระดับ 

นํ้าหนัก    :  ร้อยละ 1   

คําอธิบาย  : 

 การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การระดับสํานัก/กลุ่ม เป็นการดําเนินการ

ทบทวน วิเคราะห์ สถานภาพในปัจจุบันของสํานัก/กลุ่ม ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของสํานัก/กลุ่ม 

จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วน

ราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทายท่ีสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ท่ีสํานัก/กลุ่มเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทาง

การปรับปรุงผลการดําเนินการของสํานัก/กลุ่มตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจและนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการ

ดําเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่สําคัญ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 วัดความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยการให้คะแนนแบ่ง

ออกเป็น ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายหลังระยะเวลาการรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กลุ่ม รอบ 12 เดือน 

2 - 

3 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายในระยะเวลาการรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กลุ่ม รอบ 12 เดือน 

4 - 

5 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายในระยะเวลาการรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กลุ่ม รอบ 12 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและ

ทันสมัย 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๓๓ 

เงื่อนไข  : 

 1. จัดทําข้อมูลลักษณะสําคัญองค์การตามแบบฟอร์มที่ XX : รายงานลักษณะสําคัญองค์การ

ระดับสํานัก/กลุ่ม หรือดาวโหลดแบบฟอร์มจาก http://www.forest.go.th/psdg/index.php 

 2. จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญองค์การตามแบบฟอร์มที่ XX : รายงานลักษณะสําคัญองค์การ

ระดับสํานัก/กลุ่มภายในระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กลุ่มรอบ 12 เดือน 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
หน่วย

วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

2555 2556 2557 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน

ลักษณะสําคัญขององค์การระดับสํานัก/กลุ่ม 

ระดับ ………………. ………………. ……………… 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

2. วิธีจัดเก็บข้อมูล 

 ส่วนอํานวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 จากทุกส่วน/ฝ่ายที่เกีย่วข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ   

     โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

ผู้จัดเก็บข้อมลู     : นางสาวอรสา  บุญประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

      โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10.2  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการกําหนดเป้าหมายระดับ 

   หน่วยงาน (Department Goal) 

หน่วยวัด  :   ระดับ  

นํ้าหนัก  :  ร้อยละ 1  

คําอธิบาย  :  

 ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการกําหนดเป้าหมายระดับ

หน่วยงาน (Organization Goal) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตัวช้ีวัดกิจกรรมที่กําหนดไว้ใน

แผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนที่ 2 แผนปรับปรุงการกําหนดเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน (Department Goal)  

 ตารางสูตรการคํานวณ : 

 

กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ 

(i) 

นํ้าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง

นํ้าหนัก 

(Wi X SMi) 

1. กิจกรรมท่ี 1 การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมายจากระดับหน่วยงานถึงระดับบุคคล 

W1 SM1 (W1 X SM1) 

2. กิจกรรมท่ี  2  หน่วยงานมีการจัดทํ า

แผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการ

บรรลุเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

W2 SM2 (W2 X SM2) 

3. กิจกรรมที่ 3 การสํารวจความคิดเห็นของ

บุคลากรต่อความเข้าใจในการกําหนดตัวช้ีวัด

และค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 

W3 SM3 (W3 X SM3) 

นํ้าหนักรวม ∑ Wi = 

1.00 

ค่าคะแนนของ 

ตัวช้ีวัดน้ีเท่ากับ 

∑(Wi X SMi) 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๓๕ 

โดยที่ : 

W  =  นํ้าหนักความสําคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ําหนักของทุกเป้าหมาย       

                การผลิตเท่ากับ 1.00 

SM  =  ค่าคะแนนที่ได้ 

i          =  ลําดับที่ของกิจกรรม / โครงการท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑(Wi X SMi) = 1 

2 ∑(Wi X SMi) = 2 

3 ∑(Wi X SMi) = 3 

4 ∑(Wi X SMi) = 4 

5 ∑(Wi X SMi) = 5 

 

เงื่อนไข  : 

 สํานัก/กลุ่ม ต้องส่งไฟล์หลักฐานการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมจํานวน 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน 

และรอบ 12 เดือน ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบฟอร์มที่ XXX หรือดาวโหลดแบบฟอร์มจาก 

http://www.forest.go.th/psdg/index.php 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

2555 2556 2557 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนปรับปรุงการกําหนดเป้าหมายระดับ

หน่วยงาน (Department Goal) 

ระดับ ………………. ………………. ……………… 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

2. วิธีจัดเก็บข้อมูล 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๓๖ 

 ส่วนอํานวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 จากทุกส่วน/ฝ่ายที่เกีย่วข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 
 

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด : ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ   

     โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

ผู้จัดเก็บข้อมลู     : นางสาวอรสา  บุญประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

      โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

 

ตัวช้ีวัดที่ 11 :  ระดับความสําเร็จของค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม 

                     นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

นํ้าหนัก : ร้อยละ 2 

คําอธิบาย :  

  การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ เป็นการสนองตอบแนวคิด

ของหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กรอบแนวทางท่ีกําหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทยมาตราที่ 74 และ 78 (4) (5)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 เพื่อให้ส่วนราชการมีการกํากับดูแลตนเองท่ีดีโดยดําเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และดําเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งต้อง

มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรม

และธรรมาภิบาล ทั้งต่อองค์กร รวมถึงตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ  

 

ตารางสูตรการคํานวณ : 
 

สํานัก/กลุ่มที่ดําเนินการตามนโยบาย OG  

ของกรมป่าไม้ 

นํ้าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 

ถ่วงนํ้าหนัก 

1. ระดับความสําเร็จของการลดปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

0.12   

2.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน 

0.13   

3. ดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายจากระดับองค์กร 0.13   

4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการจัดทําแผนเส้นทาง 0.12   



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๓๗ 

ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของกรมป่าไม้ 

5. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา

บุคลากรในภาพรวมของกรมป่าไม้ 

0.12   

6. ระดับความสําเร็จของบการดําเนินการตามแผนการ

จัดการความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 

0.13   

7. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์

ความรู้ 

0.12   

8. ระดับความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรกรมป่าไม ้

0.13   

นํ้าหนักรวม 1.00   

 

โดยที่ : 

 W = นํ้าหนักความสําคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ําหนักของทุกเป้าหมาย

การผลิตเท่ากับ 1.00 

 SM = ค่าคะแนนที่ได้ 

 i = ลําดับที่ของสํานัก/กลุ่มที่ดําเนินการตามนโยบาย OG ของกรมป่าไม้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑(Wi X SMi) = 1 

2 ∑(Wi X SMi) = 2 

3 ∑(Wi X SMi) = 3 

4 ∑(Wi X SMi) = 4 

5 ∑(Wi X SMi) = 5 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 

ระดับความสําเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

ในการดําเนินกิจกรรม/ โครงการตาม

นโยบายการกาํกับดูแลองค์การที่ดี 

ระดับ ...... 4 4 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1 แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ  จากส่วนอํานวยการ ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนฝึกอบรมและส่วนพัสดุ 

2 วิธีจัดเก็บข้อมูล 

 ส่วนอํานวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

จากทุกส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ตาม

รูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 
 

ผู้ดูแลตัวช้ีวดั  : ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ  

  โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

ผู้จัดเก็บข้อมลู     : นางสาวอรสา  บุญประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

     โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 12 :  ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/ ฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา

ประจําปี 

นํ้าหนัก    : ร้อยละ 2 

คําอธิบาย  :    

  การพัฒนาบุคลากร เป็นการสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุเป้าประสงค์ โดยรวมและ

ส่งผลให้มีการปฏิบัติราชการท่ีเป็นเลิศ รวมท้ังช่วยสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 

ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

  การพัฒนา หมายถึง การได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา   

  บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ที่เป็นเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 ดังน้ัน ทุกหน่วยงานต้องกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดส่งบุคลากรดังกล่าวเข้า

รับการพัฒนา/ ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยวัดจากจํานวนของบุคลากรของแต่ละหน่วยงานที่ได้เข้ารับ

การพัฒนา/ ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งจากภายนอกและภายใน  
 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  X  100 

          จํานวนบุคลากรท้ังหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

 นับโดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๔๐ 

1 ≤ ร้อยละ 50 

2 ร้อยละ 51-60 

3 ร้อยละ 61-70 

4 ร้อยละ 71-80 

5 ≥ ร้อยละ 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 

ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา/ฝึกอบรมประจําปี 

ร้อยละ .............. 87 95 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

 

1. ขออนุมัติแผนการฝึกอบรมประจําปีงบประมาณ 

2. สรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 

  

ผู้กํากับดูแลตวัช้ีวัด  : ผู้อํานวยการส่วนฝึกอบรม  

  โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5022 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        : นางสุชาดา  อนูปกิจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ             

  โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5022 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวช้ีวัดที่  13   :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ 

 ของหน่วยงาน 

หน่วยวัด : ระดับ 

นํ้าหนัก : ร้อยละ 2 

คําอธิบาย :  

   การจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน หมายถึง การที่

หน่วยงานได้มีการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้าง และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน ตลอดจนระเบียบ 

กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับรู้ อันจะเป็น

ประโยชน์ทั้งต่อประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะได้รับทราบถึงบทบาท อํานาจหน้าท่ี ของ

หน่วยงานภาครัฐ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ที่จะมีการปฏิบัติหน้าท่ีตามอํานาจและ

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 

การให้คะแนน : 

   โดยพิจารณาจากการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้าง อํานาจหน้าท่ี รวมท้ังระเบียบ 

กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ว่ามีการจัดทําและเผยแพร่โครงสร้าง อํานาจหน้าท่ี 

ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับหรือไม่อย่างไร และพิจารณาจากช่องทางการเผยแพร่ ให้สาธารณชน

รับรู้ 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๔๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

ระดับ

คะแนน 

ระดับข้ันตอนของความสําเร็จ  (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

 

 

 

 

 

 

โดยที่  : 

ข้ันตอน การดําเนินการ 

1 
ดําเนินการจัดทําโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ ตลอดจน ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

2 - 

3 
ดําเนินการเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ ตลอดจน ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ 

อย่างน้อย 1 ช่องทาง 

4 - 

5 
ดําเนินการเผยแพร่โครงสร้าง และอํานาจหน้าที่ ตลอดจน ระเบียบ กฎหมาย และ

ข้อบังคับ มากกว่า 1 ช่องทาง 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วย

วัด 

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 

การจัดทําและเผยแพร่

โครงสร้างและอํานาจ
ระดับ - - - - 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                                                                                                                         หน้า 
 

 ๔๓ 

หน้าที่ของหน่วยงาน 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

2. วิธีจัดเก็บข้อมูล 

 ส่วนการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 จากทุกส่วน/ฝ่ายที่เกีย่วข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 
 

ผู้ดูแลตัวช้ีวดั  : ผู้อํานวยการส่วนการเจ้าหน้าที่  

  โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 

ผู้จัดเก็บข้อมลู     : 1. น.ส.อรรัตน์  การสมดี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

  2. นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

         โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5196 

 

ตัวช้ีวัดที่ 14  : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

นํ้าหนัก  : ร้อยละ 2 

คําอธิบาย: 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) 

ขององค์การต่างประเทศท่ีประสบความสําเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruptionand Civil 

Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลีบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสํานักงาน 

ป.ป.ช. โดยได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐและสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน โดยจําแนกองค์ประกอบหลัก

เป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือ

รวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

 1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน   
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 2. ความรับผิดชอบ (Accountability)ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

 3. การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของ

ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

 4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายใน

หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพ้ืนฐานของ

ข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน   

 5. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity)ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายใน

หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

    เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

    80-100  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูงมาก 

60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูง 

40-59.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานปานกลาง 

20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํา 

    0-1.99คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํามาก 

 

เงื่อนไข : 1) สํานักงาน ป.ป.ช.  ประเมินหน่วยงานกลุ่มองค์การมหาชน 

   2) สํานักงาน ป.ป.ท.  ประเมินหน่วยงานกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด  

   3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันอุดมศึกษายังไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

กลุ่มเป้าหมาย* 
หน่วยงาน

ส่วนกลาง 
จังหวัด 

สถาบัน 

อุดมศึก

ษา 

องค์การมหาชน 

ประเด็น 

1. ระบบประเมินที่

ดําเนินการ 

คํารับรองการปฏบัิตริาชการ - 

 

คํารับรองการปฏบัิติงาน 

2. ส่วนราชการเจ้าภาพ

ระบบประเมินในปัจจุบัน 

สํานักงาน ก.พ.ร. - 

 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

3. รูปแบบการประเมิน - ตามกรอบการประเมินที่ ก.พ.ร. 

กําหนดในรูปของคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ  

 

- เช่นเดียวกับส่วนกลางและ

จังหวัด แต่รูปแบบเฉพาะ

กับลักษณะขององคก์าร 

4. เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ  - คะแนนเต็ม 5 แบ่งเป็น 5 
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กลุ่มเป้าหมาย* 
หน่วยงาน

ส่วนกลาง 
จังหวัด 

สถาบัน 

อุดมศึก

ษา 

องค์การมหาชน 

ประเด็น 

 ระดับ 

5. รอบระยะเวลาประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  - ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

 

6. เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน  คู่มือการประเมิน/แบบฟอร์ม/แบบ

รายงาน/ ระบบ IT 

-  คู่มือการประเมิน/

แบบฟอร์ม/แบบรายงาน/ 

ระบบ IT 

7. ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษาภายนอก - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ที่

ปรึกษาภายนอก 

8. สิ่งจูงใจ เงินรางวัล / โล่รางวัลและประกาศ

เกียรติคุณ 

- โล่ รางวั ล แล ะประกาศ

เกียรติคุณ 

หมายเหตุ : สํานักงาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโล่รางวัล สําหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ 

ได้แก่  

 1 ) แบบประเมิ น  Internal Integrity & Transparency Assessmentเป็ นก ารป ระ เมิ นจาก

ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เกี่ยวกับวัฒนธรรม 

คุณธรรม (Integrity Culture) และคุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ใช้วิธีการสํารวจ โดยการ

สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview)หรือทางไปรษณีย์ 

 

 2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessmentเป็นการประเมินจากข้อคิดเห็น

ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับความโปร่งใส 

(Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอรัปชัน (Corruption)ใช้วิธีการสํารวจ โดย

การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) 

 3) แบบประเมิน EvidenceBaseIntegrity&TransparencyAssessmentเป็นการประเมินการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และ

วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคําถามตามความเป็นจริงตามแบบ

ประเมิน โดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน 

ประเด็นการสํารวจตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย เคร่ือง
มือ คําถาม ประเด็นในการสํารวจ 

(T
r

an
s

pa
r

ดํา
เน

ิ
นง

า น ขอ
ง

อง
ค์

กา
ร

ให้ แล
ะ

เปิ
ดเ ผย ข้อ
มู ล EIT Q1 การให้ข้อมูลโครงสร้างของหน่วยงานหน้าที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
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ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย เคร่ือง
มือ คําถาม ประเด็นในการสํารวจ 

EIT Q2 เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับเป็นอย่างดี

EIT Q3 การเปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินงานให้บริการต่างๆ 
อย่างเพียงพอ

EBIT IT1 การประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปีงบประมาณ

EBIT IT2 การดําเนินงานเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้างรายโครงการทั้งหมดให้
สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ 

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ให้

บริ
กา

ร 

EIT Q4 ให้ข้อมูลข้ันตอน/มาตรฐานการให้บริการที่ใช้ในการดําเนินงานอย่างเพียงพอ

EIT Q5 การให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาที่หน่วยงานกําหนด

EBIT IT3 มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EBIT IT4 มีคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

เป็
นธ

รร
ม 

ไม่
เล

ือก
ปฏ

ิบัติ
 EIT Q6 ทํางานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

EIT Q7 การบริหารจัดการ เพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

EBIT IT5 การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการตามภารกิจหลักเป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ

EBIT IT6 การแสดงข้ันตอนการให้บริการตามภารกิจหลักอัตราค่าบริการ (ถ้ามี)และเวลาที่ใช้ใน
การดําเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชดัเจน 

EBIT IT7 การให้บริการตามภารกิจหลักโดยจัดลําดับก่อน-หลัง 

กฎ
/ร

ะเบี
ยบ

 

EIT Q8 ดําเนินงานให้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการทํางานเป็นอย่างดี

EBIT IT8 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ

กา
รมี

ส่ว
นร่

วม
 

EBIT IT9 
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT10 
การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT11 การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ

EBIT IT12 
การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT13 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่องเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

ผล
สัม

ฤท
ธิ์ก

าร
ปฏ

ิบัติ
รา

ชก
าร

 EIT Q9 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
EBIT IT14 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

EBIT IT15 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของ
กรมหรือเทียบเท่า

กา
รเข

้าถ
ึง

ข้อ
มูล

 EBIT IT16 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EBIT IT17 ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน
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EIT Q10-1
การแก้ไขข้อร้องเรียนของท่านอย่างเหมาะสม (เช่น ข้ันตอน ระยะเวลากระบวนการ
รับและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น) 
 

EBIT T18 
การประกาศเผยแพร่ข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 
 

EBIT T19 การกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้  
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 ๔๗ 

ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย เคร่ือง
มือ คําถาม ประเด็นในการสํารวจ 

ช่อ
งท

าง
กา

รร้
อง

เรีย
น EIT Q10-2

มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของ
เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม 
 

EIT Q10-3 วิธีการร้องเรียนนั้นสามารถทําได้ง่าย 
EBIT IT20 การกําหนดช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

EBIT IT21 การกําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง
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EIT Q10-4 การตอบกลับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งผลดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

EBIT IT22 
การรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 
 

EBIT IT23 
มีมาตรการที่ต้องดําเนินการก่อนการรับเรื่องร้องเรียนต้องมีการแจ้งรับเรื่องร้องเรียน
ภายในกําหนดเวลา 15 วัน 
 

EBIT IT24 การรายงานผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าในการดําเนินการเรื่องร้องเรียน

EBIT IT25 รายงานสรุปผลการดาํเนินการเรื่องร้องเรียนในรอบเดือน
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EIT Q11 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

EIT Q12 ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงการใช้อํานาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย
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EIT Q13 ปฏิบัติหน้าที่โดยดําเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด (สามารถเชื่อถือได้) 

EIT Q14 มีความพยายามเชิงรุกในการจัดการให้บริการ (ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
กระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน)

EIT Q15 ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลจากการดําเนินงานในหน้าที่
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EIT Q16 
การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถาน
บันเทิงรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด 
 

EIT Q17 
ธรรมเนียมปฏิบัติในการการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นใด 
 

EIT Q18 การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว

EIT Q19 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมมีการใช้ชื่อหน่วยงานหรือตําแหน่งอํานาจหน้าที่ในทาง
ที่ผิดมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การว่ิงเต้นในทางมิชอบการบริจาคเงิน
เพื่อให้บุตรหลานเข้าโรงเรียน และการให้งานแก่ญาติมิตรเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
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EIT Q20-2
ความถ่ีในการให้สินบน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

EIT Q20-3 จํานวน (มูลค่ารวม) ในการเสนอให้สินบน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงต่างๆหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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IIT Q1 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยยดึม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

IIT Q2 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนโดยยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่ใช้ตําแหน่งหรืออํานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์

IIT Q3 ปฏิบัติบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตนด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต ตามกฎหมาย หรือนโยบายในการบริหาร 

IIT Q4 ทํางานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นธรรม 
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 ๔๘ 

ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย เคร่ือง
มือ คําถาม ประเด็นในการสํารวจ 

IIT Q5 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

IIT Q6 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/การเมืองท้องถ่ิน 

IIT Q7 เปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการท่ีอาจให้คุณให้โทษแก่
ผู้รับบริการ 

IIT Q8 การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาคการอํานวยความสะดวกหรือการให้ความ
บันเทิง การชักชวน หรือการประนีประนอม 

IIT Q9 การรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันสําคัญต่างๆเช่น ปีใหม่ 
ตรุษจีน งานมงคล งานศพ ฯลฯ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 

IIT Q11-Q20 ความเชื่อม่ันของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการทํางาน 

IIT 
Q21-
11 ระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing system) 

IIT 
Q21-
12 

ระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต (whistleblower protection 
system) 

IIT 
Q21-
13 

ระบบการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่นสายด่วน/เว็บไซต์/ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
ฯลฯ 

IIT 
Q21-
14 ระบบการให้รางวัล/เชิดชูเกียรติแก่ผู้ซ่ือสัตย์สุจริต 

IIT 
Q21-
15 ระบบการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริต 

IIT Q22 
มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระทําการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม (การพิจารณาและการ
กําหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ) 
 

IIT Q23 การติดตามตรวจสอบและลงโทษผู้กระทําการทุจริตคอร์รัปชันสามารถทําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

IIT Q24 มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เชน่ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาชน ภาครัฐ) เพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

IIT Q25 การตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานที่เป็นอิสระ 

IIT Q26 ระบบการตรวจสอบภายในสามารถป้องกันการทุจริตได ้

IIT Q27 
มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การทํางานเกิด
ประสิทธิภาพ 
และป้องกันการทุจริต 

IIT Q28 รับรู้ถึงแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 

IIT Q29 เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่/แลกเปลี่ยนหลักการแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการ เช่น มีเวที/บอร์ด 

IIT Q30 มีการให้ข้อมูลระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

IIT Q31 เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

EBIT IT26 การดําเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
EBIT IT27 การดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EBIT IT28 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

EBIT IT29 การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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IIT 
Q32-
11 

ความถ่ีของการเสนอให้เงิน/สิ่งของมีค่าอื่นๆ 
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 ๔๙ 

ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย เคร่ือง
มือ คําถาม ประเด็นในการสํารวจ 

IIT Q32-111 จํานวนของการเสนอให้เงิน/สิ่งของมีค่าอื่นๆ 

IIT 
Q32-
12 

ความถ่ีของการให้ความบันเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เช่นโปรแกรม
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอลฟ์ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ

IIT Q32-121
จํานวนของการให้ความบันเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เช่นโปรแกรม
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอลฟ์ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ

IIT 
Q33-
12 ความถ่ีของการให้ความอุปถัมภ์ 

IIT Q33-121 จํานวนของการให้ความอุปถัมภ์ 
กา

รร
ับร

ู้ IIT Q33 การให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบายและการให้ความ
อุปถัมภ์ เป็นสิ่งที่ต้องให้กันตามปกติ (ธรรมเนียมปฏิบัติ)

IIT Q34 การให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบายและการให้ความ
อุปถัมภ์ ส่งผลกระทบในทางลบกับการบริหารงานบุคคล
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 IIT Q39-1 ความถ่ีของการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ้อง

IIT Q39-2 จํานวนของการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ้อง

IIT Q40-1 ความถ่ีของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เช่นใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหาร
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น) 

IIT Q40-2 จํานวนของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เช่นใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหาร
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น) 

กา
รร

ับร
ู้ 

IIT Q41 
การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่สมควรหรือมากเกิน
ความจําเป็น (เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็น
ต้น)

คว
าม

เป็
นธ

รร
มใ

นก
าร

มอ
บห

มา
ย

งา
น ปร
ะส

บก
าร

ณ์ต
รง

 

IIT Q43 ความถ่ีของการได้รับคําสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คําสั่งย้ายการแต่งตั้ง การเลื่อนตาํแหน่ง 
การมอบหมายงาน เป็นต้น โดยไม่มีสาเหตุอันควร 

IIT Q44 ความถ่ีของการได้รับการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานส่วนตัวไม่ใช่
งานราชการซ่ึงสร้างประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น

กา
รร

ับร
ู้ IIT Q45 การร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานส่วนตัวไม่ใช่งานราชการดังกล่าว

ส่งผลกระทบทางลบต่อประสิทธิภาพการทํางานในหน้าที่

IIT Q46 ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ไม่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา
EBIT= Evidence base Assessment 
EIT = External Integrity Assessment 
IIT = Internal Integrity Assessment  
 
 

แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

1 ) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาค รัฐ  ( Integrity & Transparency Assessment: 

ITA)กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

2)  ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อ 

- ขอรายช่ือข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จํานวน 

2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน 

1) จัดประชุมภายในเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด

ดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง 

2) จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมิน ดังนี้  

- รายช่ือขา้ราชการ/เจา้หนา้ที่ ในสังกัด จํานวน 2 คน 

เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน 

- รายชื่อเจ้าหน้าทีข่องรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของ   

  หน่วยงานตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด 
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 ๕๐ 

แนวทางการประเมินผล 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

- ขอรายช่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของ

หน่วยงานตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด 

- ขอรายช่ือผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับ

หน่วยงานตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด 

- ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบคําถาม

และรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบ

ประเมินเชิงประจักษ์สําหรับหน่วยงาน (แบบ

ประเมิน Evidence Base)  พร้อมแนบเอกสาร

หรือหลักฐานดังกล่าว ส่งให้ผู้ประเมินตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

3)  ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนน

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ          

4)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

เบ้ืองต้น 

5)  รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสฯ เบ้ืองต้น จาก

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ 

6)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  

พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน

ของแต่ละหน่วยงาน 

7)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ให้แก่ สํานักงาน ก.พ.ร. 

- ขอรายช่ือผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับ  

หน่วยงานตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด 

- ตอบและส่งแบบประเมินเชิงประจักษ(์แบบ 

ประเมิน Evidence Base)  พร้อมท้ังแนบข้อมูล

หลักฐานประกอบตามสําหรับหน่วยงานให้ผู้

ประเมินตามระยะเวลาที่กําหนด 

3)  อุทธรณผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

เบ้ืองต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินกําหนด 

4)  รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ       

พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของ 

หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

สํานักงาน ป.ป.ท. 

1) นางรมณี กลั่นบิดา 

2) นางฉวีวรรณ  นิลวงศ์ 

3) นางสาวภัทรา เสริมทรัพย์ 

4) พันตรีหญิง นิมมาน์  แก่นกําจร 

 

0 2502 6670ต่อ 1401-1411 
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 ๕๑ 

สํานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. 

1) นายธิติ  เมฆวณิชย์ 

2) นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์  

3) นายเฉลิมชัยวงค์  บริรกัษ์  

4) นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล 

5) นายภิญโญยศ  ม่วงสมมุข 

6) นายณัฐพงศ์  มณีจักร ์

0 2282 8712ต่อ 607,502 

0 2282 1149 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

2555 2556 2557 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน 

ระดับ - - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการ 
และรายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 

 

ผู้ดูแลตัวช้ีวดั : 

ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5018 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

 นางสุภาษิต วงษ์กําภ ู

ทําหน้าที่หัวหน้างานคุ้มครองจริยธรรม  

เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5027, 5600 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558         

               สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

 หน้า 51	

 

 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์สํานักบริหารกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

วิสัยทัศน์  :  มุ่งมั่นบริการ พัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่จําเป็น 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทํางานของบุคลากรกรมป่าไม ้

 

   การประเมินประสิทธิผล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
         
 
 
 
 
 
 

พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถและสมรรถนะที่จําเป็นใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม ้

การประเมินคณุภาพการให้บริการ                                                                                                                

ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

การประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 
 การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสทิธิภาพ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

การพัฒนาองค์การ         
              
            
 

พัฒนาสมรรถนะองค์การ การกํากับดูแลองค์การที่ด ี

ปรับปรุงกระบวนการ 

พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

สร้างสมดลุระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทํางาน 
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ตัวชี้วัด สํานักบริหารกลาง และผูร้ับผิดชอบดําเนินการ 
 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

% 

ข้อมูล

ปัจจุบัน 

เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู ้

ความสามารถและ

สมรรถนะที่จําเป็น

ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของ

กรมป่าไม ้

2. สร้างสมดุล

ระหว่างคุณภาพ

ชีวิตกับการทํางาน

ของบุคลากรกรม

ป่าไม ้

 1. ระดับความสาํเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

20    ส่วนฝึกอบรม 

 2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผลักดันการจัดการความรู ้ 15    ส่วนฝึกอบรม 

 3. ระดับความสาํเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินกิจกรรม

ตามแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ

กรมป่าไม ้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

20    ส่วนการเจ้าหนา้ที ่

 4. ระดับความสาํเร็จในการประชาสมัพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ 10    ส่วนประชาสัมพันธ์ 

 5. ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 5    ส่วนอํานวยการ 

 6. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 5    ส่วนอํานวยการ 

 7. การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

7.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

7.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

5 

(2.5) 

(2.5) 

   ส่วนการคลัง 

 8. ระดับความสําเร็จของการประหยดัพลังงาน 5    ส่วนพัสด ุ

 9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 5    ส่วนอํานวยการ 

 10. การพัฒนาองค์การ 

10.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ

องค์การระดับสํานกั/กลุม่ 

10.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการ

กําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal) 

2 

(1) 

 

(1) 

   ส่วนอํานวยการ 
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ตัวชี้วัด สํานักบริหารกลาง และผูร้ับผิดชอบดําเนินการ (ต่อ) 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

% 

ข้อมูล

ปัจจุบัน 

เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  11. ระดับความสาํเร็จของค่าเฉลี่ยถว่งน้ําหนักในการดาํเนิน

กิจกรรม/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

2    ส่วนอํานวยการ 

 12. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/ฝกึอบรม/

ประชุม/สัมมนา ประจําป ี

2    ส่วนฝึกอบรม 

 13. ระดับความสาํเร็จของการจัดทาํและเผยแพร่โครงสร้างและ

อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

2    ส่วนการเจ้าหนา้ที ่

 14. ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงาน 

2    ส่วนเสริมสร้างวินยั 
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OS  MATRIX  สํานักบริหารกลาง 
 

ลําดับ

ที่ 
ประเด็นที่จะวัด รายการตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(ร้อย

ละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่วน

อํานวยกา

ร 

ส่วน 

การ

เจ้าหน้าที่ 

ส่วน 

การคลัง 

ส่วน 

ฝึกอบรม 

ส่วนประชา 

สัมพันธ์และ

เผยแพร ่

ส่วน

เสริมสร้าง

วินัย 

ส่วน

พัสดุ 

หน่วยงาน

ของ 

กรมป่าไม้ 

1 การจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. ระดับความสาํเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผน

ฝึกอบรม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

20 S 

1% 

- S 

2% 

O 

15 % 

S 

1% 

- S 

1% 

- 

๒ การผลักดันการจัดการความรู ้ 2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผลักดันการจัดการ

ความรู ้

15 - - - O 

15 % 

- - - - 

3 การดําเนินกิจกรรมตามแผนการสรา้งความ

ผาสุกและความพงึพอใจในการปฏิบตัิ

ราชการกรมป่าไม ้ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

3. ระดับความสาํเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนิน

กิจกรรมตามแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจใน

การปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

20 - O 

10 % 

- S 

4% 

- - S 

6% 

- 

4 การประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ 4. ระดับความสาํเร็จในการประชาสมัพันธ์งานด้านป่าไม้ 

ผ่านสื่อ 

10 - - - - O 

10 % 

- - - 

5 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 5. ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ับบริการ  5  O 

5 % 

- - - - - - - 

6 การปรับปรุงกระบวนการ 6. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 5 O 

5 % 

- - - - - - - 

7 การเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ย 7.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

7.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

5 - - O 

5 % 

- - - - - 

8 การประหยดัพลังงาน 8. ระดับความสําเร็จของการประหยดัพลังงาน 5 - - - - - - O 

5 % 

- 
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ลําดับ

ที่ 
ประเด็นที่จะวัด รายการตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(ร้อย

ละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่วน

อํานวยกา

ร 

ส่วน 

การ

เจ้าหน้าที่ 

ส่วน 

การคลัง 

ส่วน 

ฝึกอบรม 

ส่วนประชา 

สัมพันธ์และ

เผยแพร ่

ส่วน

เสริมสร้าง

วินัย 

ส่วน

พัสดุ 

หน่วยงาน

ของ 

กรมป่าไม้ 

9 การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

9. ระดบัความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

5  O 

5 % 

- - - - - - - 

10 การจัดทํารายงานลักษณะสาํคัญของ

องค์การระดับสํานกั/กลุม่ 

10.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ

ขององค์การระดับสํานัก/กลุม่ 

1 O 

1 % 

- 

 

- - 

 

- - - 

 

- 

 การดําเนินการตามแผนปรับปรุงการ

กําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

10.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุง

การกําหนดเปา้หมายระดบัหน่วยงาน (Department Goal) 

1 O 

1 % 

- - - - - - - 

11. การดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

11. ระดับความสาํเร็จของค่าเฉลี่ยถว่งน้ําหนักในการดาํเนิน

กิจกรรม/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

2 O 

2 % 

- - - - - - - 

12. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/

ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจําป ี

12. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/ฝกึอบรม/

ประชุม/สัมมนา ประจําป ี

2 - - 

 

- O 

2 % 

- - - 

 

- 

13. การจัดทําและเผยแพร่โครงสรา้งและ

อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

13. ระดับความสาํเร็จของการจัดทาํและเผยแพร่โครงสร้าง

และอํานาจหน้าทีข่องหน่วยงาน 

2 - O 

2 % 

- - - - - - 

14. คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน 

14. ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงาน 

2 - - - - - O 

2 % 

- - 
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