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สารบัญ 
 หน้า 
สรุปผลการประเมินส่วนราชการฯ  ของส านักบริหารกลาง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2560 – มนีาคม 2561) 

1 

องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจพื้นฐาน (Function Base)   

ตัวช้ีวัด 1.1  ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการฝกึอบรมตามแผนฝึกอบรม 

                  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

4 

ตัวช้ีวัด 1.2  ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไมผ้า่นสื่อ 6 

ตัวช้ีวัด 1.3  ร้อยละของหนังสือราชการของกรมป่าไม้ท่ีรับ-ส่งด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์   

ด าเนนิการได้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 

9 

ตัวช้ีวัด 1.4  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

11 

ตัวช้ีวัด 1.5  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 12 

ตัวช้ีวัด 1.6  ร้อยละของการจัดท าใบสั่งซือ้/จ้าง/เชา่ ภายในก าหนดเวลา 18 

ตัวช้ีวัด 1.7  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการทางวินัย 19 

องค์ประกอบที่ 2  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 

นโยบายเร่งดว่น หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรอืการบูรณาการการด าเนนิงานร่วมกัน

หลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    

 

ตัวชี้วัด 2.1  ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน  

 2.1.1 ร้อยละการด าเนนิการตามแผนการสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน 20 

 2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ ์(ถ้ามี) 22 

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ

ระบบงานฯ (Innovation Base) 

 

ตัวชี้วัด 4.2  การพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัตงิาน  

 4.2.1 การลดพลังงาน (ไฟฟา้/น้ ามัน) 24 

 4.2.2 การปราบปรามการทุจรติ 

                            การให้ความรู้เจ้าหนา้ที่เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอยา่งการกระท าผดิวนิัย 

27 

 4.2.3 การลดกระดาษของส านักบริหารกลาง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 29 

 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) 

33 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 1 
 

 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักบริหารกลาง 
 

( ……) รอบที่ 1 (ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561)         ( ......... ) รอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ฐาน งานประจ างาน

ตามหน้าที่ปกติ หรืองาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือ

มติคณะรัฐมนตรี 

(Functional Base) 

1.1  ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมครบทุกขั้นตอน  

ให้ได ้50 % ของงบท้ังหมด 

80%   

1.2  ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธง์านดา้นป่าไม้ผ่านสื่อ ระดับ 2 ระดับ 2   
1.3  รอ้ยละของหนังสอืราชการของกรมป่าไมท่ี้รับ-สง่ด้วยระบบ    

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสด์ าเนินการได้เสร็จส้ินภายใน

ก าหนดเวลาที่ก าหนดและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

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

เป้าหมายรอ้ยละ 90 

รอ้ยละ 100   

1.4  รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การ

บรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดอืน  

รอ้ยละความส าเร็จ เท่ากับ 60% 

จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม  

คะแนนความส าเร็จคิดเป็นร้อย 83.57 
  

1.5  รอ้ยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย

ภาพรวม 

รอ้ยละ 52 รอ้ยละ 36.59   

1.6  รอ้ยละของการจัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ภายในก าหนดเวลา   รอ้ยละ 80 ร้อยละ 98.94   

1.7  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการทางวินัย จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 50 จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 50   
  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 2 
 

 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 

แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย

เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เป็นพิเศษ (Agenda Base) 

2.1  ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน     
        2.1.1 รอ้ยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชน 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 131.91 

(รายงานผลตามเอกสารแนบ 1 ) 
  

        2.1.2 รอ้ยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อ

สถานการณ์ (ถ้าม)ี 

รอ้ยละ 100 ไม่มีประเด็นชีแ้จง   

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ

พืน้ที่/ทอ้งถ่ินฯ (Area Base) (ถ้า
ไม่มีภารกจินี้ ไม่ต้องประเมนิ) 

---ไม่มี---     

องค์ประกอบที่ 4 ประสทิธิภาพ

ในการบริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation 

Base) 

4.2  การพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน     
        4.2.1 การลดพลังงาน (ไฟฟ้า/น้ ามัน) ลดลงรอ้ยละ 10  

เทียบกับค่ามาตรฐาน (ทุกเดือน) 

กิจกรรมการลดพลังงาน รอบ 6 เดือน : ต.ค. 60 – ม.ีค.61 

(จ านวน 12 ผลผลิต ผ่าน 9 ผลผลิต ไมผ่่าน 3 ผลผลิต) 

*** รอผลการประเมนิอย่างเป็นทางการจากกระทรวง

พลังงาน *** 

N/A  

 

 

        4.2.2 การปราบปรามการทุจริต 

                 การให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและ

กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย 

ด าเนินการเรยีบรอ้ย จ านวน 2 เรื่อง 

(เริ่มเดือนมีนาคม 2561) 

ด าเนินการเรยีบรอ้ย จ านวน 3 เรื่อง   

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 3 
 

 
 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  

รอบที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 4 ประสทิธิภาพ

ในการบริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation 

Base)  

(ต่อ) 

        4.2.3 การลดกระดาษของส านักบรหิารกลาง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้จัดซื้อกระดาษ 

ลดลง รอ้ยละ 5 

ส านักบรหิารกลางไมม่ีการจัดซื้อกระดาษ 

ระหว่างเดือน ต.ค. 2560 – ม.ีค. 2561  
  

        4.2.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสรา้งความ

ผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

ระดับ 1 ระดับ 1   

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพใน

การเป็นส่วนราชการที่มี

ความส าคัญเชงิยุทธศาสตร์เพื่อ

การพัฒนา (Potential Base) 

5.1  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ 

        (เรยีกรายงานสถานะการใช้จา่ยงบประมาณ จากระบบ 

GFMIS จ านวน 10 โครงการ) 

เป้าหมายเบิกจ่าย 10 โครงการ 

ยอดรวม 100,168,500.00 บาท 

ผลการเบิกจ่ายรวม 10 โครงการ  

เท่ากับ 116,034,008.80 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 115.84 

  

 

 

------------------------------------ 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 4 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม  

                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ค าอธิบาย :  

จัดท าโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐ 

ภารกิจหลักของกรมป่าไม้ และความจ าเป็นในการฝึกอบรม  (Training Needs Survey) 

การด าเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 1. เสนอโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการ เพื่อด าเนินการตามแผนประจ าปี 

2 2. อนุมัตแิผนการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3 3. ด าเนนิการจัดฝกึอบรม/ประชุม/สัมมนา 

4 4. สรุปผลการด าเนนิการตามแผนการฝกึอบรม/ประชุม/สัมมนา 

5 5. ติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน รายงานผูบ้ริหาร 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนนิการจัดฝึกอบรมครบทุกขั้นตอน  

ให้ได้ 50 % ของงบทั้งหมด  

ด าเนนิการจัดฝึกอบรมครบทุกขั้นตอน  

ให้ได้ 100 % ของงบทั้งหมด  
 

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 5 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการ

ฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมครบ

ทุกขัน้ตอน  

ให้ได้ 50 % ของงบทัง้หมด 

80%   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

ด าเนินโครงการเรียบร้อยจ านวน 4 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการฝึกอบรม หลักสตูร “ผู้น าด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุน่ที่ 3 

2. โครงการฝึกอบรม หลักสตูร “ผู้น าด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุน่ที่ 2. 

3. โครงการฝึกอบรม หลักสตูร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหวา่งทดลองปฏิบัติราชการ” ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รุน่ที่ 1 

4. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ในองคก์ร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสอืส านักบริหารกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ ทส 1601.4/6444 ลงวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัตโิครงการ

ฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้น าด้านการป่าไม ้ระดับต้น” รุน่ที่ 3 

2. หนังสือส านักบรหิารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/6611 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมตัิโครงการ

ฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้น าด้านการป่าไม ้ระดับกลาง” รุน่ที่ 2. 

3. หนังสอืส านักบริหารกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ ทส 1601.4/160 ลงวนัที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง ขออนมุัติจดัโครงการ

ฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบตัิราชการ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 รุน่ที่ 1 

4. หนังสือส านักบรหิารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/1351 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนา 

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ในองคก์ร 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 6 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.2 ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ 

ค าอธิบาย :  
การประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารและถ่ายทอด ข้อมูล ข่าวสารตา่ง ๆ สูป่ระชาชนพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน

กรมป่าไม้มีภารกิจและกิจกรรมในการด าเนินงานด้านป่าไม้จ านวนมาก หากได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง   

จะสามารถสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ กับประชาชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการด าเนินงาน            

การให้บริการ  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังสาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนท่ัวไป ซึ่งสื่อท่ีใช้ส าหรับเป็นช่องทาง     

ในการประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง เชน่    

๑.  สื่อสิ่งพิมพ์  คือ  สื่อที่แสดงข้อความ บทความ  ในเนื้อหาของข้อมูลท่ีผู้ส่งสารต้องการแสดงแก่ผู้รับสาร             

ในลักษณะของตัวอักษร เช่น  หนังสอืพิมพ ์นิตยสาร วารสาร  จดหมายขา่ว เป็นต้น   

๒.  สื่อโทรทัศน์ คือ การสง่หรือรับภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหวในลักษณะไมถ่าวร  ไมว่า่โดยวิธีการแพร่กระจายไปใน

บรรยากาศ  หรือโดยวิธีการใชส้ายหรือสื่อตัวน าไฟฟ้า หรือท้ังสองวธีิรวมกัน 

3.  สื่อวิทยุกระจายเสียง คือ การส่งคลื่นความถี่วิทยุ โดยมีวัตถปุระสงค์ให้เข้าถึงมวลชนโดยตรง 

๔.  สื่ออินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีมีการเชื่อมตอ่ระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายท่ัวโลก 

โดยใชภ้าษาท่ีใชส้ื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ผู้ใชเ้ครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง เช่น  เว็บไซต์ อเีมล ์        

เว็บบอร์ด เว็บบล็อก สื่อออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสามารถสืบค้นขอ้มูลและข่าวสารตา่งๆ รวมท้ังคัดลอกแฟ้มข้อมูลและ

โปรแกรมมาใชไ้ด ้

๕.  สื่อนทิรรศการ / สื่อกจิกรรม/ ป้ายประชาสัมพันธ์/ สื่ออื่น คือ การให้การศกึษา ความรู้ และประสบการณ์ โดยจัดแสดง

การรวบรวมวัสดุสิ่งของ เอกสาร แผ่นภาพ แบบจ าลอง หรอือุปกรณต์า่ง ๆ ท่ีมาความสัมพันธ์กันในแต่ละเร่ือง รวมท้ังจัดให้มี

เจ้าหนา้ที่ตอบข้อสักถามใหก้ับผู้ชมนทิรรศการ/กิจกรรม รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของกรมป่าไม ้

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

ช่องทางที่ ๑ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ  ข่าว  

ภาพประกอบข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น ท้ังนี้ รวมการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ

จดหมายขา่วป่าไม้ ประจ าเดือน จ านวนอย่างนอ้ย 100 ชิ้นงาน    

ช่องทางที่ 2 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ ผ่านสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ     

สกู๊ปข่าว สารคดีสัน้ ตัวว่ิงใต้รายการ สปอต สัมภาษณ์พิเศษ จ านวนอยา่งน้อย 20  ชิน้งาน 

ช่องทางที่ ๓ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ผา่นสื่อวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบตา่ง ๆ 

อาทิ ข่าวสัน้ ข่าวประชาสัมพันธ์ สปอตประชาสัมพันธ์ สัมภาษณผ์ู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวนอยา่งน้อย 5  ชิ้นงาน 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 7 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าอธิบาย : (ต่อ) 

ช่องทางที่ 4 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ผ่านหน้าเว็บไซต์     

กรมป่าไม้ สื่อออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงรวบรวมบทความ บทสัมภาษณ์ ค าสัมภาษณ์ผ่านสื่อวิทยุ  

สารคดีสั้นท่ีเผยแพร่ทางโทรทัศน์  ข่าวกรมป่าไม้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท้ังหนังสือพิมพ์/นิตยสาร มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมป่าไม ้

จ านวนอย่างนอ้ย 200  ชิ้นงาน 

ช่องทางที่ 5 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ ผ่านสื่อนิทรรศการรวมท้ังกิจกรรมรณรงค์

ประชาสัมพันธ์รูปแบบตา่ง ๆ และป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตา่ง ๆ ของกรมป่าไม้ จ านวนอยา่งน้อย  5  ชิ้นงาน 

การประเมินระดับความส าเรจ็ในการประชาสัมพนัธ์งานดา้นปา่ไม้ผ่านสื่อ 

 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 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ระดับ 2 ระดับ 5  
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์

งานด้านปา่ไม้ผา่นสื่อ 

ระดับ 2 ระดับ 2   

 

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 8 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. นโยบายของผูบ้ริหารกรมป่าไม้ 

2. อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมป่าไม้ ด าเนินงานตามนโยบาย/ค าสั่งการของผูบ้ริหาร และสถานการณ์ปัจจุบัน 

ไม่มกีารวางแผนประชาสัมพันธ์ลว่งหนา้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2. งบประมาณในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ 

3. การด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งงานประชาสัมพันธ์ล่าช้า  

หลักฐานอ้างอิง : 

1. โครงการฯ ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

2. สรุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของสว่นประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

3. ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้บริหาร/ข่าวสารกรมป่าไม้/สรุปข่าวหนังสอืพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ประจ าวัน      

ผ่านเว็บ www.forest.go.th, สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook : ประชาสัมพันธ์กรมป่าไม้ และ Page Facebook : 

PR_Forest 

4. แผนสร้างการความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

  

http://www.forest.go.th/


รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 9 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

ตัวชี้วัดท่ี : 1.3 ร้อยละของหนังสือราชการของกรมป่าไม้ที่รับ-ส่งด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

ค าอธิบาย : 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการน าเอา ICT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสารบรรณ 

โดยเฉพาะเรื่อง การติดต่อสื่อสาร โดยมีหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คอื สะดวก รวดเร็ว ติดตามเอกสารได้ง่ายขึ้น และ

ประหยัด แต่ต้องไม่ละเลย สิ่งที่ส าคัญคอื บรรลุตามวัตถุประสงคข์องงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ขั้นตอนการลงรับ – ส่งหนังสอืผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

1.  รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกที่ส่งมายังกรม  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทั้งชื่อเรื่อง  เรียน  

อ้างถึง  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ช้ันความเร็ว  และช้ันความลับของหนังสือ  ลงประทับตรารับหนังสือ รวมทั้งลงทะเบียน

ก าหนดเลข 

2.  น าเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการตามล าดับช้ัน  โดยคัดแยกเรื่องด่วน  ด่วนมาก  ด่วนที่สุดตามล าดับก่อนหลัง  เรื่องลับ  

ให้ลงในสมุดลงรับเท่านั้น 

3.  เมื่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันสั่งการให้ลงบันทึกการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังต้นสังกัด 

หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายของการลง

ระบบงาน ต้องท าการสแกนเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามหนังสือต่อไป 

4.  จัดพิมพ์รายงาน  เพื่อใหห้น่วยงานที่รับเรื่องไปเซ็นเป็นหลักฐานในการรับ- ส่งหนังสอื 

เงื่อนไข 

ประเมินรอบที่ 1  เปา้หมาย รอ้ยละ 90 (ด าเนนิการระหวา่งเดือน ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 

ประเมินรอบที่ 2  เปา้หมาย รอ้ยละ 100 (ด าเนินการระหว่างเดือน เม.ย. 61 – ก.ย. 61) 

-สูตรการค านวณ :    

 

 

                                จ านวนหนังสอืราชการของกรมป่าไมท่ี้รับ-ส่งด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังหมด 

 

จ านวนหนังสือราชการของกรมป่าไม้ท่ีรับ-สง่ด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีด าเนินการไดเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาที่ก าหนด

และถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย   

X    100 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 10 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินการระหว่าง ต.ค. 60  - มี.ค. 61 

เปา้หมายรอ้ยละ 90  
ด าเนินการระหว่าง เม.ย. 61  - ก.ย. 61 

เปา้หมายรอ้ยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของหนังสือราชการของกรมป่าไม้ท่ี

รับ-ส่งด้วยระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์

ด าเนนิการได้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาท่ี

ก าหนดและถกูต้องตามระเบียบกฎหมาย 

รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 100   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

หนังสือที่รับทุกฉบับ ต้องได้รับการตรวจสอบและลงทะเบียนรับในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้อง 

ครบถ้วน จัดเข้าแฟ้มถูกต้อง มีการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน โดยต้องด าเนินการได้ทันเวลา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

คอมพิวเตอร์ / ระบบเครือข่าย 

หลักฐานอ้างอิง : 

รายงานสถิติการสร้างเอกสาร ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561  

 

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 11 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ค าอธิบาย : 

การด าเนินการตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการด าเนนิภายใต้

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม ้พ.ศ. 2559--2564 ภายใต้กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน

การบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนดขึน้ เพื่อให้สว่นราชการน าไปใช้เป็นเครื่องมือ

และแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธด์้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและสามารถพัฒนาระบบการ

บรหิารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข็มแข็งในการปฏิบตัิภารกจิให้เกดิผลสัมฤทธิต์ามเปา้หมายที่ตั้งไว้ และมีความพร้อมที่

จะขับเคลื่อนไปขา้งหน้าตามวสิัยทัศน์ที่ต้องการ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ติดตามผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดือน  

รอ้ยละความส าเร็จ เทา่กับ 60% 

ติดตามผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดือน 

รอ้ยละความส าเร็จ เทา่กับ 80% 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 83.57   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

หลักฐานอ้างอิง : 

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนกลยุทธ ์

การบรหิารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 - 2564  (รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 12 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.5 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ค าอธิบาย : ส่วนการคลัง ส านักบริหารกลาง เป็นหน่วยงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลร้อยละของการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน 

5,498,944,520.00 บาท รายจ่ายจรงิ 2,012,330,745.34 คงเหลือจ านวนเงิน 3,486,613,774.66 บาท   

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ร้อยละ 52 ร้อยละ 96 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ย 

เงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

รอ้ยละ 52 รอ้ยละ 36.59   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ จากระบบ GFMIS (ZFMA 46) เพื่อใช้ค านวณผลการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณ จ านวน 4 ครัง้ โดยมีความกา้วหน้าของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2560 – มีนาคม 2561 ตามรายงานของระบบ GFMIS งบประมาณ ได้รับสุทธิ จ านวน 5,498,944,520.00 บาท  

มีผลการเบกิจา่ยทั้งสิน้จ านวน  2,012,330,745.34 บาท คดิเป็นร้อยละ 36.59 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     คร้ังที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

     1.1 งบบุคลากร 

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด          =  1,392,594,700.00 

           ผลการเบกิจา่ย                        =   602,458,494.88 

                                                      =   43.26%         

 
  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 13 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ต่อ)  

     1.2 งบด าเนินงาน                         

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  639,568,120.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  108,932,373.61 

                                                    =  17.03% 

     1.3 งบลงทนุ                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  1,813,453,700.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  19,195,819.62 

                                                    =  1.06% 

     1.4 งบเงนิอดุหนนุ                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  67,679,900.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  980,000.00 

                                                     =  1.45% 

     1.5 งบรายจ่ายอื่น                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  87,580,300.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  4,385,323.37 

                                                    =  5.01% 

สรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวม                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  4,000,876,720.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  735,952,011.48 

                                                    =  18.39% 

 

    คร้ังที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วย 

    2.1 งบบุคลากร 

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด          =  1,392,594,700.00 

           ผลการเบกิจา่ย                        =   811,320,846.50 

                                                      =   58.26%         
  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 14 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ต่อ) : 

    2.2 งบด าเนินงาน                         

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  639,568,120.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  202,471,840.89 

                                                    =  31.66% 

     2.3 งบลงทนุ                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  1,813,453,700.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  81,793,266.95 

                                                    =  4.51% 

     2.4 งบเงนิอดุหนนุ                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  67,679,900.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  12,354,800.00 

                                                     =  18.25% 

     2.5 งบรายจ่ายอื่น                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  87,580,300.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  10,030,098.19 

                                                    =  11.45% 

สรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวม                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  4,000,876,720.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  1,117,970,852.53 

                                                    =  27.94% 

 

    คร้ังที่ 3 วนัที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ประกอบด้วย 

    3.1 งบบุคลากร 

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด          =  1,436,099,200.00 

           ผลการเบกิจา่ย                        =   1,044,081,560.48 

                                                      =   72.70%         
  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 15 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ต่อ) : 

    3.2 งบด าเนินงาน                         

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  593,763,620.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  251,203,929.88 

                                                    =  42.31% 

     3.3 งบลงทุน                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  1,815,353,700.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  202,859,055.41 

                                                    =  11.17% 

     3.4 งบเงนิอดุหนนุ                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  65,779,900.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  30,220,000.00 

                                                     =  45.94% 

     3.5 งบรายจ่ายอื่น                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  89,880,300.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  16,190,462.72 

                                                    =  18.01% 

สรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวม                        

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  4,000,876,720.00 

           ผลการเบกิจา่ย                      =  1,544,555,008.49 

                                                    =  38.61% 

    คร้ังที่ 4 วนัที ่31 มีนาคม  2561 ประกอบด้วย 

    4.1 งบบุคลากร 

           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด          =  2,519,472,100.00 

           ผลการเบกิจา่ย                        =  1,253,372,304.15 

                                                      =  49.75%         
  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 16 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ต่อ) : 

    4.2 งบด าเนินงาน                         
           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  998,111,620.00 
           ผลการเบกิจา่ย                      =  333,291,666.42 
                                                    =  33.39% 
     4.3 งบลงทุน                        
           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  1,820,858,400.00 
           ผลการเบกิจา่ย                      =  370,196,094.97 
                                                    =  20.33% 
     4.4 งบเงนิอุดหนนุ                        
           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  146,128,700.00 
           ผลการเบกิจา่ย                      =  51,221,071.82 
                                                     =  35.05% 
     4.5 งบรายจ่ายอื่น                        
           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  14,373,700.00 
           ผลการเบกิจา่ย                      =  4,249,607.98 
                                                    =  29.57% 

สรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวม                        
           งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด        =  5,498,944,520.00 
           ผลการเบกิจา่ย                      =  2,012,330,745.34 
                                                    =  36.59% 

2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1606.24/21777 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

เรง่รัดติดตามการใช้จา่ยเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมป่าไม้  

3. กรมป่าไม้ได้จัดท ารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงาน   

ในสังกัดกรมป่าไม้ จากระบบ GFMIS ด้วยยอดเบิกจ่ายสะสม โดยแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ ดังนี้ 

-  ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 (สรุปผลการใช้จา่ยฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถงึวันที่ 29 ธันวาคม 2560) 

-  ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (สรุปผลการใช้จา่ยฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถงึวันที่ 31 มกราคม 2561 

-  ครัง้ที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 (สรุปผลการใช้จา่ยฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถงึวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

-  คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 (สรุปผลการใช้จา่ยฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถงึวันที่ 31 มีนาคม 2561) 
  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 17 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 - ทุกหน่วยงานควรให้ความรว่มมือสง่เอกสารการเบิกจ่ายอยา่งถูกต้องและรวดเร็ว 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 - การเบกิจา่ยต้องด าเนนิการภายใต้ระเบยีบข้อบงัคับของกรมบัญชกีลาง การปฏิบตัิงานต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ 

และต้องท าการตรวจสอบใหถู้กต้องกอ่นจะด าเนินการเบกิจา่ยได้ 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานสถานการณใ์ช้จา่ยงบประมาณของกรมป่าไม้ จากระบบ GFMIS (ZFMS46) จ านวน 4 คร้ัง 

- คร้ังที่ 1 ณ วันที ่29 ธันวาคม 2560  

- คร้ังที่ 2 ณ วันที ่31 มกราคม 2561  

- คร้ังที่ 3 ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2561  

- คร้ังที่ 4 ณ วันที ่31 มนีาคม 2561 

2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/21777 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมป่าไม้  

3. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ 

จ านวน 4 คร้ัง 

- ครั้งที่ 1 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.2/1034 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561  เรื่อง มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

- คร้ังที่ 2 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.2/2852 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

- คร้ังที่ 3 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.2/4371 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ครั้งที่ 4 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.2/6612 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561  เรื่อง มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 18 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.6 ร้อยละของการจัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ภายในก าหนดเวลา   

ค าอธิบาย : 

ส่วนพัสดุรับเรื่องเสนอผู้อ านวยการส่วนพสัดุเพื่อพิจารณา เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบลงรับเรื่องแล้วด าเนนิการบันทึกขอ้มลู

ในระบบ GFMIS เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จน าไปหักงบประมาณที่เจ้าหนา้ที่ส่วนการคลัง (ฝ่ายงบประมาณ) และส่งคนื

เจา้ของเรื่อง ภายในก าหนดเวลา 5 วันท าการ นับถัดจากวันที่ ที่เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบไดร้ับเรื่องไปด าเนินการ 

สูตรการค านวณ :   จ านวนใบสั่งซื้อ/จา้ง/เชา่ทีด่ าเนนิการภายในก าหนดระยะเวลา x 100 

                                   จ านวนใบสั่งซื้อ/จ้าง/เชา่ที่รับมาด าเนนิการทั้งหมด 

วิธีการเก็บข้อมูล : จัดเก็บตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

รอ้ยละของการจดัท าใบสั่งซื้อ/จ้าง/เชา่ 

ภายในก าหนดเวลา   

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 98.94   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ส่วนพัสดุรับเรื่องเสนอผู้อ านวยการส่วนพสัดุเพื่อพิจารณา เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบลงรับเรื่องแล้วด าเนนิการบันทึกขอ้มลู

ในระบบ GFMIS เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จน าไป หักงบประมาณที่เจ้าหน้าทีส่่วนการคลัง (ฝ่ายงบประมาณ) และสง่คนื

เจา้ของเรื่อง ภายในก าหนดเวลา 5 วันท าการ นับถัดจากวันที่ ที่เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบไดร้ับเรื่องไปด าเนินการ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : หน่วยงานภายในกรมป่าไม้  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ระบบ GFMIS ลา่ช้าเนื่องจากมีผูใ้ช้งานเป็นจ านวนมาก  

หลักฐานอ้างอิง : หนังสือสง่ใบสัง่ซื้อ/จ้าง/เชา่ ของหน่วยงานในสงักัดกรมป่าไม้ 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 19 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 1.7 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการทางวินัย 

ค าอธิบาย : 

การด าเนินการทางวินยั หมายถงึ การด าเนินการทัง้หลายที่กระท าเป็นพิธีการตามกฎหมาย เมื่อขา้ราชการพลเรอืน 

ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ มีกรณถีูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินยั ได้แก่ การสืบสวนหรอืสอบสวน การพิจารณา

ความผิดและก าหนดโทษ การสั่งลงโทษหรอืงดโทษ การด าเนินการต่างๆ ระหวา่งการสอบสวนพิจารณาความผิด เช่น  

ให้พักราชการหรอืใหอ้อกจากราชการไว้กอ่น 

ขั้นตอนด าเนินการทางวินัย 

1. รับเรื่อง เช่น การกล่าวหา หรือเป็นที่สงสยั 

2. นิติกรเจา้ของส านวนเสนอผู้มีอ านาจสัง่บรรจุพิจารณา 

3. เมื่อพิจารณาแจ้งไม่มีมลูให้ยุติเรื่อง หากมีมลูด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการตอ่ไป 

4. เมื่อคณะกรรมการรายงานผล นิติกรเจา้ของส านวนเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาออกค าสั่งลงโทษ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
ด าเนินการระหว่างต.ค. 60-ม.ีค. 61  

ออกค าสั่ง จ านวน 2 เรื่อง คดิเป็นร้อยละ 50 
ด าเนินการระหว่างต.ค. 60-ก.ย. 61  

ออกค าสัง่ จ านวน 5 เรือ่ง (นับสะสม) คดิเปน็รอ้ยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

รอ้ยละความส าเร็จในการด าเนินการ

ทางวินยั 

จ านวน 2 เรื่อง  

คดิเป็นร้อยละ 50 

จ านวน 2 เรื่อง  

คดิเป็นร้อยละ 50 
  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที ่3463/2560 ลงวันที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ลงโทษลดเงินเดือน 

2. ค าสัง่กรมป่าไม้ ที ่3441/2560 ลงวนัที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 20 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

                      2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ค าอธิบาย : 

1.  เป็นตัวชีว้ัดบังคับ ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวนัที่ 11 ตลุาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสรา้งความรับรูค้วาม

เข้าใจแกป่ระชาชน  โดยใหห้ัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบด ีและหวัหน้าส่วนราชการที่มีฐานะ

เทยีบเทา่กระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสดุของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การสรา้งความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแกป่ระชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

2.  ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัดยอ่ย ได้แก่  

 รอ้ยละการด าเนนิการตามแผนการสรา้งความรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน 

 รอ้ยละการช้ีแจงประเด็นส าคญัที่ทันต่อสถานการณ์ (ถา้มี) 

3.  เจา้ภาพตัวชีว้ัด ประกอบด้วย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี[ส านักโฆษก และศนูย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี   

(Prime Minister Operation Center: PMOC)] และกรมประชาสัมพนัธ ์

เงื่อนไข 

 เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน         

โดยประเมินจากปริมาณ/ จ านวนคร้ัง ในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนในรายเดือน  

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง ต.ค. 2560 – ม.ีค. 2561 

ได้ครบถ้วน รอ้ยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 2561  

ได้ครบถ้วน รอ้ยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

รอ้ยละการด าเนนิการตามแผนการ

สรา้งความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 131.91 

(แผนการเผยแพร่ 141 คร้ัง 

ผลการด าเนนิงาน 186 คร้ัง) 

  

 

 
  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 21 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. ส านักบริหารกลางจัดท าแผนการสรา้งความรับรูค้วามเข้าใจแกป่ระชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ     

กรมป่าไม้ เสนอผู้บรหิารให้ความเห็นชอบ  

2. ผู้บรหิารให้ความเห็นชอบแผนการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

3. แจ้งเวยีนแผนดงักล่าว ใหห้น่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ทราบและใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน ตามหนงัสอืส านัก

บรหิารกลาง ที่ ทส 1601.5/ว 6699 ลงวันที ่21 พฤศจกิายน 2560 

4. ด าเนินการตามแผนการสรา้งความรับรูค้วามเข้าใจแกป่ระชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมป่าไม้    

ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขอื่นๆ  ใหเ้ป็นไปตามตัวชีว้ัดการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนการสร้างความรับรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชนของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2. หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.5/6699 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติแผนการสร้าง

ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแบบการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. หนังสือส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.5/ 419 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง การ

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2561) 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 22 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี :        2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ค าอธิบาย : 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

ส านักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ์ 

แจ้งประเด็นข่าว ระยะเวลาการชี้แจง  

และหนว่ยงานท่ีคาดวา่จะเกี่ยวข้องแก่  

ส่วนราชการ 

ส่วนราชการรับทราบ รับปฏบัิติ

ตามประเด็นขา่วท่ีจะต้องชีแ้จง 

ส่วนราชการช้ีแจงประเด็นขา่ว 

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

 

 เป็นการวัดผลการด าเนนิงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นขา่วท่ีทันต่อสถานการณ์  โดยประเมินจากความสามารถ

ของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มีการชี้แจงประเด็นข่าวท่ีครบถ้วนและตรงประเด็น  

และชอ่งทางการเผยแพร่ ใหไ้ด้ร้อยละ 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 

ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คือ 1 วันท าการ และมคีะแนน

การประเมิน 1.50 คะแนนขึ้นไป 

เงื่อนไข 

กรณีท่ีส่วนราชการชี้แจงข่าวไมทั่นต่อเวลาและ/หรือไม่ระบุช่องทางการเผยแพร่ถือว่าไมผ่่านการประเมิน โดยไม่ต้องพจิารณา

คุณภาพขา่ว 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 23 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

รอ้ยละการช้ีแจงประเด็นส าคญั 

ที่ทันต่อสถานการณ ์

รอ้ยละ 100 ไม่มีประเด็นชีแ้จง   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

หนังสือส่วนประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ ด่วนที่สดุ ที ่ทส 1601.5/ 419 ลงวันที ่29 มนีาคม 2561 เรื่อง การรายงาน

ผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2561) 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 24 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี : 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

                      4.2.1 การลดพลังงาน (ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง) 

ค าอธิบาย : 

การลดพลงังาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คอื 

 พลังงานดา้นไฟฟ้า 

 พลังงานดา้นน้ ามนัเชือ้เพลิง 

เงื่อนไข 

กลุ่มเป้าหมาย: ราชการบริหารส่วนกลางในสงักัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎกระทรวงและรวมถงึ 

ส่วนราชการที่ตั้งขึน้เป็นหน่วยงานภายใน  

แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบรหิารส่วนกลางในสงักัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตัง้ขึน้

ตามกฎกระทรวงแต่ปฏิบตัิงานอยูใ่นภมูิภาค การรายงานผลการด าเนนิงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้

พิจารณาจากสถานที่ตั้งของสว่นราชการว่า ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัใด  

ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตัง้อยู่นั้น 

ค่าเป้าหมาย: ก าหนดให้การใช้พลังงานของส่วนราชการ ลดลงรอ้ยละ ๑0 เมื่อเปรยีบเทียบกับคา่มาตรฐานการใช้พลังงาน 

(Energy Utilization Index;EUI) ตามสูตรการค านวณของกระทรวงพลังงาน 

การรายงานผล: ให้ส่วนราชการ รายงานผลการด าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมลูปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิและปรมิาณการใชน้้ ามัน

เชือ้เพลิงจริง ภายในสัปดาห์สดุท้ายของเดอืนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ ทัง้นี ้ใหส้่วนราชการบันทึก

ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. ก าหนดเพือ่น าไปค านวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละหน่วยงานพรอ้มไปกับ

รายงานผลการด าเนนิงานของเดือนตุลาคม ๒๕๖0 (ซึง่ส่วนราชการต้องรายงานผลฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖0) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

การใช้พลังงานของหน่วยงาน 

ลดลงเทียบจากคา่มาตรฐาน ร้อยละ 10 (ทุกเดือน) 

การใช้พลังงานของหน่วยงาน 

ลดลงเทยีบจากค่ามาตรฐาน รอ้ยละ 10 (ทุกเดอืน) 
 

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การใช้พลังงานของหน่วยงาน 

ลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน 

ร้อยละ 10 (ทุกเดือน) 

ลดลงเทียบจาก 

ค่ามาตรฐาน  

ร้อยละ 10  

(ทุกเดือน) 

กิจกรรมการลดพลังงาน รอบ 6 เดอืน : ต.ค. 60 

– ม.ีค.61 (จ านวน 12 ผลผลิต ผ่าน 9 ผลผลิต 

ไมผ่่าน 3 ผลผลิต) 

*** รอผลการประเมินอย่างเป็นทางการจาก

กระทรวงพลังงาน *** 

N/A 

 
 

 

 

ผลการด าเนินงานรายเดือน 
 

เดือน ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง 

ลดลงเทียบจาก 

ค่ามาตรฐาน 

ผลการประเมนิ ลดลงเทียบจาก 

ค่ามาตรฐาน 

ผลการประเมนิ 

ต.ค. 2560 รอ้ยละ 36.00 ผ่าน รอ้ยละ 4.59 ไม่ผา่น 

พ.ย. 2560 รอ้ยละ 35.36 ผ่าน รอ้ยละ 36.67 ผ่าน 

ธ.ค. 2560 รอ้ยละ 46.27 ผ่าน รอ้ยละ 24.50 ผ่าน 

ม.ค. 2561 รอ้ยละ 47.03 ผ่าน รอ้ยละ 23.44 ผ่าน 

ก.พ. 2561 รอ้ยละ 43.55 ผ่าน เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 36.26 ไม่ผา่น 

มี.ค. 2561 รอ้ยละ 37.82 ผ่าน รอ้ยละ 9.58 ไม่ผา่น 

 

 
  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

- แจ้งเวียนมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการและส่งรายงานการใช้พลังงานเป็นประจ าทุกเดือน 

- ส านักบรหิารกลาง กรมป่าไม้ รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานในสังกัด (ส่วนกลาง) ตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด 

แล้วรายงานผลการด าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) กระทรวงพลงังาน ภายในสัปดาห์สดุท้ายของเดือนถัดไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

หน่วยงานในสังกัด (ส่วนกลาง) 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

บางหน่วยงานรายงานข้อมูลลา่ช้า และข้อมลูไม่ถูกต้อง 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนงัสอืส านักบริหารกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ ทส 1601.7/ว 6414 ลงวันที ่8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การก าหนด

มาตรการประหยัดพลังงาน 

2. แบบฟอร์มรายงานการใชพ้ลังงาน 

3. เว็บไซต ์www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี :        4.2.2 การปราบปรามทุจริต 

                                การให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและกรณตีัวอย่างการกระท าผิดวินัย 

ค าอธิบาย : 

การด าเนินการเวยีนหนังสือให้เจ้าหนา้ที่กรมป่าไม้รับทราบเพื่อเป็นกรณีศึกษา เป็นการปอ้งปรามไม่ให้เกดิการกระท า

ความผิดการทุจริต โดยปกปดิชื่อและขอ้ความที่จะท าให้ทราบถึงผู้กระท าความผิด ภายใต้เงื่อนไขกฎหมาย 

เงื่อนไข 

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หน้าที่กรมป่าไม้  

ค่าเปา้หมาย: จ านวนพฤติกรรมกระท าผิดไมน่้อยกวา่ 10 เรื่อง / 1 ปงีบประมาณ 

การรายงานผล: อย่างน้อย 1 เรื่อง/เดอืน โดยเร่ิมตัง้แต่เดือนมีนาคม 2561 – กันยายน 2561 

เงื่อนไข: ปกปดิชื่อและขอ้ความที่จะท าให้ทราบถงึผู้กระท าความผิด ภายใต้เงือ่นไขของกฎหมาย 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินการเรยีบรอ้ย จ านวน 2 เรื่อง 

(เร่ิมด าเนินการเดือน ม.ีค. 61) 

ด าเนินการเรยีบรอ้ย จ านวน 8 เรื่อง 

(ช่วงเดือน เม.ย. – ก.ย. 61 ) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การให้ความรู้เจา้หน้าที่เก่ียวกับ

กฎหมายและกรณีตัวอยา่งการ

กระท าผิดวินยั 

จ านวน 2 เรื่อง 

 

จ านวน 3 เรื่อง   

 

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 28 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

- จัดท าหนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย 

ตามจลุสารส่วนเสรมิสรา้งวินยั ส านักบริหารกลาง  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือส านักบรหิารกลาง ที่ ทส 1601.6/ว 1145 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสรา้งวินัย 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 29 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี :        4.2.3 การลดกระดาษของส านักบริหารกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ค าอธิบาย : 

การลดกระดาษจะพิจารณาจากการที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการท างาน เช่น การถ่ายเอกสารสองหน้า 

การน ากระดาษกลับมาใช้ซ้ า (reuse) การน าส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail การถ่ายเอกสารเฉพาะ

สาระส าคัญนั้นๆ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการท างานดังกล่าว ส่งผลให้จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อ

กระดาษลดลง เมื่อเทียบกับจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับส าหรับการซื้อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เงื่อนไข 

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรทุกส่วนในสังกดัส านักบริหารกลาง 

ค่าเปา้หมาย: จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้จดัซื้อกระดาษลดลงรอ้ยละ 10 (นับสะสม) (ยอดจดัซื้อไมเ่กนิ 142,427.70 บาท) 

                    รอบประเมินที่ 1: จ านวนเงนิงบประมาณที่ใชจ้ัดซื้อกระดาษลดลงรอ้ยละ 5 

                    รอบประเมนิที่ 2: จ านวนเงนิงบประมาณที่ใชจ้ัดซื้อกระดาษลดลงรอ้ยละ 10 (นับสะสม) 

การรายงานผล: รายงานผลเป็นร้อยละงบประมาณที่ใชใ้นการจัดซื้อกระดาษลดลง โดยให้รายงานผลเฉพาะเดือนทีม่ี

การจัดซื้อกระดาษ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

จ านวนเงนิงบประมาณที่ใชจ้ัดซื้อกระดาษ 

ลดลง รอ้ยละ 5 

จ านวนเงนิงบประมาณที่ใชจ้ัดซื้อกระดาษ 

ลดลง รอ้ยละ 10 (นับสะสม) 

(ไม่เกนิ 142,427.70 บาท) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

รอ้ยละการลดลงของจ านวนเงิน

งบประมาณทีใ่ช้จัดซือ้กระดาษของ

ส านักบริหารกลาง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวนเงนิงบประมาณ 

ที่ใชจ้ัดซื้อกระดาษ 

ลดลง รอ้ยละ 5 

ไม่มีการจัดซือ้กระดาษ   

 

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 30 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. กรมป่าไม้แจ้งเวียนแผนการลดกระดาษของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และก าหนดมาตรการ

และแนวทางการลดกระดาษของกรมป่าไม้ ให้หน่วยงานถอืปฏิบัติ  

2. กรมป่าไม้แจ้งเวยีนเปา้หมายการซื้อกระดาษปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกรายหน่วยงาน 

3. ส านักบริหารกลางได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของส านักบริหารกลาง คร้ังที ่1/2561 เมือ่วนัที่ 

2 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ส่วนพัสดุดูแล/ควบคุมการจัดซื้อกระดาษของส านักบริหารกลาง  

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4. ส่วนพัสดุ ส านักบรหิารกลาง ติดประกาศมาตรการลดกระดาษให้หน่วยงานในสังกัดส านักบรหิารกลางทราบและถอืปฏิบัติ 

รวมทั้งควบคุมการซือ้กระดาษให้เป็นไปตามเปา้หมาย 

5. ส่วนอ านวยการ ส านักบริหารกลาง รับผดิชอบการรายงานผลการใช้กระดาษผา่นระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ       

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิารที่ http://new.forest.go.th/psdg/ค ารับรองฯ/ หัวข้อ “แบบรายงานผลการสัง่ซื้อกระดาษ” 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1600.9/ว 19822 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง แผนการลดกระดาษของ  

กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. หนังสอืกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร ที่ ทส 1600.9/ว 691 ลงวนัที่ 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอให้หน่วยงาน

ด าเนินการรายงานยอดปรมิาณการสั่งซื้อกระดาษในระบบออนไลน์ 

3. หนังสอืส่วนอ านวยการ ที ่ทส 1601.1/ว 538 ลงวนัที ่5 เมษายน 2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการของส านกับริหารกลาง คร้ังที ่1/2561 

4. เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบรหิารที ่http://new.forest.go.th/psdg/ค ารับรองฯ/ หัวขอ้ “แบบรายงานผลการสั่งซื้อ

กระดาษ” 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 31 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี :        4.2.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ค าอธิบาย : 

การจัดท าแผนสรา้งความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ เป็นการด าเนินการภายใต้แผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล

กรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพชีวติบุคลากร โดยแผนจะประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม 

เปา้ประสงค ์ตัวชีว้ัด คา่เปา้หมาย ผู้ที่รับผดิชอบ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนนิงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

2 
จัดท าร่างแผนสรา้งความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม ้และแจ้งเวยีนให้ทุกหน่วยงาน 

รว่มพิจารณา 

3 ประชุมคณะท างานฯ พิจารณาร่างแผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบ 

4 
น าเสนอแผนสรา้งความผูกพนัของบุคลากรกรมป่าไม ้ให้ผูบ้รหิารพจิารณาลงนาม 

ให้ความเหน็ชอบ และแจ้งเวยีนให้หน่วยงานทราบและด าเนนิการตามแผนที่ก าหนด 

5 ด าเนินการตามแผนฯ และตดิตามผลใหไ้ดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ระดับ 1 ระดับ 5 
 

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 32 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน 

สรา้งความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ 1 ระดับ 1   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนสรา้งความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1188/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนสรา้งความผูกพัน

ของบุคลากรกรมป่าไม ้



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนา้ 33 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ตัวชี้วัดท่ี :   5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

                       (เรยีกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS จ านวน 10 โครงการ) 

ค าอธิบาย : 

1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าต ิตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึน้จรงิในแตล่ะไตรมาสเทยีบกบัการใชจ้่ายเงินงบประมาณ

ของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS  

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการ โดยมีหลักการคัดเลือกดงันี ้(1) วงเงินงบประมาณสูงสุด (2) 

โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแตล่ะยุทธศาสตรอ์ยา่งน้อย 1 โครงการ (3) โครงการมีความ

สอดคลอ้งกับนโยบายยุทธศาสตรช์าติ/นโยบายรัฐบาลส าคญั/นโยบายเร่งด่วน การปฏิรปูประเทศ เช่น การแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผน่ดินยกเว้นงบบุคลากร 

3. ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดังนี ้

 สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่าย

อยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90 – 100%) 

 เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) 

และมีผลการเบกิจา่ยอยู่ในระดับดีมาก (ตัง้แต่ 90-100%)  และในกรณีที่ผลการด าเนนิงาน/ผลผลติโครงการ

อยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70%) ให้ถอืว่าเป็นไป

ตามเป้าหมาย 

 ต่ ากวา่เปา้หมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70% ) และผลการเบกิจา่ย

อยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากวา่ 70%) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

100,168,500.00 บาท 306,847,000.00 บาท 
 

  



รายงานผลการด าเนนิงานตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ 

 ส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (.............ส านักบรหิารกลาง…………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

( ...... ) รอบที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561        

( ........... ) รอบที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

รอ้ยละการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

จ านวน 10 โครงการ 

100,168,500.00 บาท 116,034,008.80 บาท 

คดิเป็นร้อยละ 115.84  
  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ส่วนการคลัง ส านักบริหารกลาง เรียกรายงานสถานะการใช้จา่ยงบประมาณ จากระบบ GFMIS จ านวน 10 โครงการ  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสอืกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร ด่วนที่สดุ ที ่ทส 1600.9/ว 200 ลงวันที ่21 มนีาคม 2561 เรื่อง การด าเนินการ

ตัวชีว้ัดที่ 5.1 การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 

2. รายงานสถานะการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 


