
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักบริหารกลาง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักบริหารกลาง 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)                 ( ….…) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 มิ.ย.64)              ( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนักร้อยละ 70 

1.ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่า
ไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

10 ผลการดำเนินงานที่ 
1 

ผลการ
ดำเนินงานที่ 

1 - 2 

ผลการ
ดำเนินงานที่ 1 - 

4 

ผลการดำเนินงานที่ 
1-4 

10 

2.ร้อยละความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมป่าไม้ 5 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
75   

ร้อยละ  
75 - 79 

ร้อยละ  
80 - 100 

82.20 
5 

3. ร้อยละความสำเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2564 (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร) 

10 ดำเนินการ
ครบถ้วน 1 
โครงการ 

(คิดเป็นร้อยละ
ความสำเร็จ 50%) 

ดำเนินการ
ครบถ้วน 2 - 3 

โครงการ 

(คิดเป็นร้อยละ
ความสำเร็จ 

75%) 

ดำเนินการ
ครบถ้วน 4 
โครงการ 

(คิดเป็นร้อยละ
ความสำเร็จ
100%) 

ผลการจัดโครงการ
ฝึกอบรมตามแผน
ฝึกอบรม ประจำป ี
พ.ศ. 2564 จำนวน 
4 โครงการ 

10 

4. ร้อยละความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ 10 จำนวนครั้งในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสือ่
ครบตามที่
กำหนด 3 

จำนวนครั้งใน
การเผยแพร่
ข้อความขา่วสาร
ผ่านสื่อครบ
ตามที่กำหนด 4 

จำนวนครั้งใน
การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อครบ
ตามกำหนด 5 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสือ่
ครบตามที่กำหนด 
5ช่องทาง 

10 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักบริหารกลาง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

ช่องทาง (คิดเป็น 
50%) 

ช่องทาง        
(คิดเป็น 75%) 

ช่องทาง (คิด
เป็น 100%) 

5. ร้อยละความสำเร็จในการออกคำสั่งทางวินัย 10 1 คำสั่ง 2 คำสั่ง 3 คำสั่ง 4 คำสั่ง 10 

6. ร้อยละความสำเร็จในการบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 96.68 10 

7. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 5 ร้อยละ 60  ร้อยละ 75  มากกว่าร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 100 5 

8. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 10 ร้อยละ 60  ร้อยละ 75   มากกว่าร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 100 10 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักร้อยละ 30 

9. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักบริหารกลาง ทั้งหมด 5 กิจกรรม 

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อย
ละ 95 

92.20 3.65 

10. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 5 ร้อยละ 46-55 ร้อยละ 56-70 ร้อยละ 70-90 95.03 5 

11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
 -การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมป่าไม้ 

10 - จัดส่งขอ้เสนอการ
พัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรอื
ปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 
ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564 
- จัดส่งรายงานผล
การพัฒนาพัฒนา

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ำกว่า 70 

คะแนน 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 
ตั้งแต่ 80 

คะแนนขึ้นไป 

จัดส่งข้อเสนอการ
พัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือ

ปรับปรุง
กระบวนการ

ทำงาน 

5 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักบริหารกลาง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

นวัตกรรม/การ
พัฒนาหรอืปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ให้กรมป่า
ไม้ภายในวันท่ี 15 
กันยายน 2564 

12.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคก์าร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 ระดับคะแนน  
1 - 2 

ระดับคะแนน  
3 - 4 

ระดับคะแนน 
5 

ระดับคะแนน 
3-4 

7.5 

    1.) ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้  ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 1 

    2.) ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้  ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 1 

    3.) จำนวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  
จำนวนองค์ความรู้ท่ีมีการ
เผยแพรจ่ำนวน 9 - 12 

เร่ือง   

จำนวนองค์ความรู้ท่ีมี
การเผยแพร่ จำนวน 

13 - 16 เร่ือง  

จำนวนองค์ความรู้ท่ีมี
การเผยแพร่ จำนวน 

17 - 18 เร่ือง 

จำนวนองค์ความรู้ท่ีมีการ
เผยแพร ่จำนวน 71  

เร่ือง 

1 

    4.) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

 ผลการดำเนนิงาน ที่ 
1 

ผลการดำเนนิงาน 
ที่ 1-2 

ผลการดำเนนิงาน 
ที่ 1-4 

ผลการดำเนนิงาน ที่ 
1-4 

1 

    5.) ระดับความสำเร็จในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้  ผลการดำเนนิงาน ที่ 
1 

ผลการดำเนนิงาน 
ที่ 1-3 

ผลการดำเนนิงาน 
ที่ 1-5 

ผลการดำเนนิงาน ที่ 
1-5 

1 

    6.) ร้อยละของความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมป่าไม้  
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 75-79 ร้อยละ 80-100 82.20 1 

    7.) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิภาพ
ในการทำงานของกรมป่าไม้ 

 ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ 

การจัดการสิ่งอำนวย
ความสะดวกและ 
สวัสดิภาพในการ

ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรที่
มีต่อ การจัดการสิ่ง
อำนวยความสะดวก
และ สวัสดิภาพใน

ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรที่
มีต่อ การจัดการสิ่ง
อำนวยความสะดวก
และ สวัสดิภาพใน

ระดับความพึงพอใจต่อ
แผนพัฒนาบุคลากร
กรมป่าไม้อยู่ในระดับ

ปานกลาง  
0.5 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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ตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

ทำงานของกรมป่าไม้ 
ระดับปานกลาง 

การทำงานของกรม
ป่าไม้ ระดับมาก 

การทำงานของกรม
ป่าไม้ ระดับมาก

ที่สุด 

    8.) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากร  ระดับความพึงพอใจต่อ
แผนพัฒนาบุคลากร
กรมป่าไม้อยู่ในระดับ 

ปานกลาง  

ระดับความพึงพอใจ
ต่อแผนพัฒนา

บุคลากรกรมป่าไม้
อยู่ในระดับ มาก  

ระดับความพึงพอใจ
ต่อแผนพัฒนา

บุคลากรกรมป่าไม้
อยู่ในระดับ มาก

ที่สุด 

อยูร่ะหว่าง
ดำเนนิการสำรวจ
และรอผลสำรวจ 

0 

    9.) ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมป่าไม้  ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 0.7 

    10.) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ    
         (อัคคีภัย) 

 ระดับ 1-3 ระดับ 4-6 ระดับ 7-8 ระดับ 8 1  

รวม 100     91.15 คะแนน 
(10+5+10+10+1
0+10+5+10+3.6

5+5+5+7.5) 

สรุปผล ระดับคุณภาพ 

*หมายเหตุ : การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. นำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. นำคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
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ตัวอย่าง  การคำนวณคะแนนผลการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน) 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ตัวชี้วัด................... 30 100 ไร่ 150 ไร่ 200 ไร่ 100 ไร่ 15 คะแนน 
(50 x 30 / 100 = 15) 

2. ตัวชี้วัด................... 15 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 13.5 คะแนน 
(90 x 15 / 100 = 13.5) 

3. ตัวชี้วัด................... 20 100,000 บาท 150,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 20 คะแนน 
(100 x 20 / 100 = 20) 

4. ตัวชี้วัด.................. 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 0 คะแนน 
(0 x 30 / 100 = 0) 

5. ตัวชี้วัด................ 10 5 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7.5 คะแนน 
(75 x 10 / 100 = 7.5) 

รวม 100     56.00 คะแนน 
(15 + 13.5 + 20 + 0 + 7.5) 

สรุปผล ระดับต้องปรับปรุง 
 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการดำเนินงานตำ่กว่า 60 คะแนน 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกับริหารกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
 

  

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ  6  เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1: ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการกรมป่าไม้  
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567 

ค าอธิบาย : การวิเคราะห์โครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการศึกษาวิเคราะห์การเกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการกรมป่าไม้ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการวางแผนก าลังคน เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาในเรื่องผลกระทบจากการเกษียณอายุของข้าราชการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และเพื่อให้การบริหารและการใช้
ก าลังคนของกรมป่าไม้และของภาครัฐโดยรวมเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดท าแผนรองรับการเปลีย่นแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการกรม
ป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 จึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนส าหรับรองรับปัญหาโครงสร้างอายุข้าราชการที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถวางแผนในการสรรหา 
พัฒนา รักษา และใช้ประโยชน์จากก าลังคนให้เกิดประโยชน ์
เกณฑ์การประเมิน: 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ผลการด าเนินงานท่ี 1  ผลการด าเนินงานท่ี 1 - 2 ผลการด าเนินงานท่ี 1 - 4 
โดยด าเนินการ ดังนี ้

1. รวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS) ของกรมป่าไม ้
2. จัดท าข้อมูลและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563 – 2567) 
3. จัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

   4. เสนอแผนฯ ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบ และด าเนินการ 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนรองรับการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างอายุข้าราชการกรมป่า
ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2567 
 

10 ผู้บริหารเห็นชอบให้
ด าเนินการตามแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุ
ข้าราชการของกรมป่าไม ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2567 และแจ้ง
เวียนให้หน่วยงานทราบ
และด าเนินการ 

100 คะแนน 10  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
การวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ จะวิเคราะห์ในภาพรวมและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยจ าแนก
ตามส านัก/กลุ่ม ระดับต าแหน่ง และตามสายงาน หลังจากนั้นจะสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางในการ
ป้องกันหรือการแก้ไขปัญหา อันเนื่องจากโครงสร้างอายุของข้าราชการในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม ้
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะศึกษาจากเอกสารทางวิชาการท่ีมีผู้จัดท าไว้แล้วเป็นหลัก 

แบบฟอร์มท่ี 1 

แบบฟอร์มท่ี 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกับริหารกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ  6  เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- การประมวลผลจากโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS) ของกรมป่าไม้ โดยจ าแนกตามส านัก/
กลุ่ม ระดับต าแหน่ง และสายงาน 
- รายงานผลการวิเคราะห์โครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ข้อมูลรายชื่อข้าราชการกรมป่าไม้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564-2568 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
   -หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.3/ว 1373 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์โครงสร้างอายุ
ข้าราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   -หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.3/ว 11921 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกับริหารกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัดที ่2 : ร้อยละของความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมป่าไม้ 
 
ค าอธิบาย :  
- การวัดความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมป่าไม้ เป็นการประเมินความพึงพอใจในการท างานและความ
ผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม ้เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาส่งเสริมความเป็นอยู่ของบุคลากรกรมป่าไม้ให้มีความ 
พึงพอใจในการท างาน และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานปรับปรุงระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
- หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้สามารถน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผลส ารวจมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน เพื่อให้บุคลากรกรมป่าไม้เกิดความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันต่อหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
- การส ารวจฯ ดังกล่าว ใช้วิธีส ารวจแบบออนไลน์ วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจ โดยกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75   ร้อยละ 75 - 79 ร้อยละ 80 - 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละของความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
กรมป่าไม ้
 

5 82.20 100 คะแนน 5 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
- ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 -25 สิงหาคม 2564  
- กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
 - วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจ และจัดท ารายงานผลเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อทราบ และแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน
ใช้เป็นข้อมูลต่อไป 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกับริหารกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจฯ เป็นอย่างดี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
- หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.3/ว3765 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบส ารวจความ
พึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
- หนังสือกรมป่าไม้ ที่ 1601.3/ว             ลงวันที่       ตุลาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการ
ท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (อยู่ระหว่างจัดท ารายงานเสนออธิบดี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกับริหารกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร) 
 
ค าอธิบาย : จัดท าโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ภารกิจหลักของ
กรมป่าไม้ และความจ าเป็นในการฝึกอบรม  (Training Needs Survey) 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ด าเนินการครบถ้วน 1 โครงการ 
(คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 50%) 

 

ด าเนินการครบถ้วน 2 - 3 โครงการ 
(คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 75%) 

ด าเนินการครบถ้วน 4 โครงการ 
(คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 100%) 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ความส าเร็จในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร) 
จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
 

10 ผลการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผน
ฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 

100 คะแนน 10 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการท างานด้วยการคิดบวก”  
-  ด าเนินการจัดโครงการฯ ระหวา่งวันท่ี 8 – 9 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พืช มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 51 คน 
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล” 
-  ด าเนินการจัดโครงการฯ ระหวา่งวันท่ี 16 – 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า 
และพันธุ์พืช มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน 
3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  
-  ด าเนินการจัดโครงการฯ ระหวา่งวันท่ี 22 – 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และศึกษาดูงาน ณ 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า มผีู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 13 คน  
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ 
- ด าเนินการจดัโครงการฯ ระหว่างวันท่ี 21-23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เป็นการประชุมออนไลน์
หรือ Video Conference  
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที ่
2. มีการสื่อสารประชาสมัพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 
3. บุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพร้อมต่อการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตา่งๆ 
4. ผู้จัดฝึกอบรมเข้าใจบทบาทและหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมาย 
5. มีการติดตามและประเมินผลโครงการ 
6. มีการรายงานผลการด าเนินการโครงการ และน าผลสรุปมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ต่อไป 
7. พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทีส่ามารถจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน ์
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
เนื่องจากปจัจุบันมีการระบาดของเช้ือไวรสัโควิด 19 จึงท าใหส้่วนฝึกอบรมต้องพิจารณาการจดัฝึกอบรม/สัมมนา ที่จ ากัดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนา และมีกระบวนการในการท างานเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสีย่งที่ท าให้เกิดการแพรร่ะบาดของโรคมากขึ้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัด
ฝึกอบรม ในปีงบประมาณต่อไป การฝึกอบรม/สมัมนา จ าเป็นต้องจดัในรปูแบบออนไลนเ์พิ่มมากขึ้น 
หลักฐานอ้างอิง : 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการท างานด้วยการคิดบวก”  
-  หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 1601.4/6921 ลว. 17 พ.ย. 63 
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล” 
-  หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 1601.4/6959 ลว. 17 พ.ย. 63 
3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  
-  หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 1601.4/7064 ลว. 25 พ.ย. 63 
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้  
- หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/1616 ลว. 18 มี.ค. 64 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 11205 ลว. 5 ก.ค. 64 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไมผ้่านสื่อ  
 
 ค าอธิบาย :  การประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารและถ่ายทอด ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ สู่ประชาชนพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่าง

รวดเร็ว ปัจจุบันกรมป่าไม้มีภารกิจและกิจกรรมในการด าเนินงานด้านป่าไม้จ านวนมาก หากได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่าง
ต่อเนื่อง จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ กับประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการ ด าเนินงาน การ
ให้บริการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสื่อที่ใช้ส าหรับเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง เช่น 
(1) สื่อสิ่งพิมพ์ คือ สื่อท่ีแสดงข้อความ บทความ ในเนื้อหาของข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการแสดงแก่ผู้รับสาร ในลักษณะของตัวอักษร เช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น 
(2) สื่อโทรทัศน์ คือ การส่งหรือรับภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวในลักษณะไม่ถาวร ไม่ว่าโดยวิธีแพร่กระจายไปในบรรยากาศ หรือโดย
วิธีการใช้สาย หรือสื่อตัวน าไฟฟ้า หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 
(3) สื่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน (Owned media)  คือ ช่องทางที่ผู้ส่งสารออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นช่องทางของการ
เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งหน่วยงานสามารถควบคุมข้อความในการสื่อสารได้ เนื่องจากเป็นเจ้าของสื่อเอง 
และผู้รับสารใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ได้แก่ เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์ของกรมป่าไม้ 
(4) สื่อออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ (Paid media) คือ ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น  เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูป อินสตาแกรม เป็นสื่อสาธารณะที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมข้อความในการสื่อสารได้ หรือหน่วยงาน
ต้องมีการซื้อพื้นที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน ตัวอย่างเช่น “หนังสือพิมพ์ออนไลน์” 
เป็นรูปแบบหนึ่งของสื่อออนไลน์ที่ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต  สามารถน าเสนอเนื้อหาสาระต่าง ๆได้เช่นเดียวกับ
หนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมที่ใช้การพิมพ์บนกระดาษ นอกจากนั้นยังสามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง หรือในรูป
มัลติมีเดียรวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่แหล่งข้อมูลอื่นได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสารออนไลน์ 
หนังสือออนไลน์ วีดิทัศน์ออนไลน์ วิทยุออนไลน์ โทรทัศน์ออนไลน์   
(5) สื่อนิทรรศการ/สื่อกิจกรรม/ป้ายประชาสัมพันธ์/สื่ออื่น ๆ คือการให้การศึกษา ความรู้ และประสบการณ์ โดยจัดแสดงการ
รวบรวมรวมวัสดุสิ่งของ เอกสารสาร แผ่นภาพ แบบจ าลอง หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มาความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่อง รวมทั้งจัดให้มึ
เจ้าหน้าท่ีตอบข้อซักถามให้กับผู้ชมนิทรรศการ/กิจกรรม รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของกรมป่าไม้ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารครบตามที่ก าหนด 3 

ช่องทาง (คิดเป็น 50%) 

จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารครบตามที่ก าหนด 4 

ช่องทาง (คิดเป็น 75%) 

จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารครบตามที่ก าหนด 5 
ช่องทาง (คิดเป็น 100%) 

 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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8 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ร้อยละความส าเร็จในการ
ประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ  

10 เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารครบตามที่
ก าหนด 5 ช่องทาง 

100 คะแนน 10 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 การด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

ช่องทางที่ 1 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าว ภาพประกอบ
ข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น ทั้งนี้ รวมการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจดหมายข่าว (ราย
เดือน) จ านวนอย่างน้อย 40 ช้ินงาน 
ช่องทางที่ 2 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ผ่านสื่อโทรทัศน์ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ รายงานข่าว สกู๊ป
ข่าว สารคดีสั้น ตัววิ่งใต้รายการ สปอต สัมภาษณ์พิเศษ จ านวนอย่างน้อย 10 ช้ินงาน 
ช่องทางที่ 3 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต อาทิ เว็บไซต์หน่วยงาน กลุ่มไลน์ สื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ในรูปแบบเอกสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม บทความ บทสัมภาษณ์ ค าสัมภาษณ์ผ่านสื่อวิทยุ 
คลิปวีดิทัศน์ ข่าวกรมป่าไม้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์/นิตยสาร มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ จ านวนอย่างน้อย 200 ช้ินงาน 
ช่องทางที่ 4 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสารออนไลน์ 
หนังสือออนไลน์ วีดิทัศน์ออนไลน์ วิทยุออนไลน์ และโทรทัศน์ออนไลน์ เป็นต้น จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ช้ินงาน 
ช่องทางที่ 5 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ ผ่านสื่อนิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่าง ๆ และป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ จ านวนอย่างน้อย 5 ช้ินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. นโยบายของผู้บริหารกรมป่าไม้ 
2. งบประมาณประจ าปีที่ได้รับจัดสรร 
3. อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมป่าไม้ ด าเนินงานตามนโยบาย/ค าสั่งการของผู้บริหาร และสถานการณ์ปัจจุบัน 

ไม่มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2. งบประมาณในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. โครงการฯ ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้บริหาร/ข่าวสารกรมป่าไม้/สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ประจ าวัน  
ผ่านเว็บ www.forest.go.th สื่อโซเชียลมีเดีย Page Facebook : กรมป่าไม้ และ Forest for life 

 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละความส าเร็จในการออกค าสั่งทางวินัย (ระหว่าง ตุลาคม 63 – กันยายน 64) 
 

ค าอธิบาย : การด าเนินการทางวินัย หมายถึง การด าเนินการทั้งหลายที่กระท าเป็นพิธีการตามกฎหมาย เมื่อข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ มีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผิดวินัย ได้แก่ การสืบสวนหรือสอบสวน การพิจารณาความผิดและก าหนด
โทษ การสั่งลงโทษหรืองดโทษ การด าเนินการต่างๆ ระหว่างการสอบสวนพิจารณาความผิด เช่น ให้พกัราชการหรือให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 
 ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย 
 1. รับรายการผลการสอบสวนทางวินัยจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือส านักงาน ป.ป.ช. 
 2. นิติกรตรวจสอบและเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณา 
 3. ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษ/ยตุิเรื่อง  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 ค าสั่ง 2 ค าสั่ง 3 ค าสั่งข้ึนไป 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ร้อยละความส าเรจ็ในการออกค าสั่งทางวินัย 
(ระหว่าง ตุลาคม 63 – กันยายน 64) 

10 4 ค าสั่ง 100 10 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 1. เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย มีภารกิจหลักท่ีต้องปฏิบัติประกอบกับ 
แต่ละส านวนมีความซับซ้อนต่างกัน จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการสอบสวนทางวินัย 
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ท าให้คณะกรรมการไม่
สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการสอบสวนทางวินัยได้ 
หลักฐานอ้างอิง : 1. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1977/2564 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลว. 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
2. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1460/2564 เรื่อง ลงโทษไล่พนักงานราชการออกจากราชการ ลว. 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
3. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2440/2564 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลว. 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
4. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2915/2564 เรื่อง ลงโทษกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
    ลว. 21 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.............) รอบ6 เดือน(1 ต.ค. 63–31มี.ค. 64)    ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                  
(........) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 63– 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จในการบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS ภายในก าหนดระยะเวลา 
 

ค าอธิบาย : - ส่วนพัสดุรับเรื่อง น าเสนอผู้อ านวยการส่วนพัสดุเพ่ือพิจารณา 
               - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องไปด าเนินการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS 
               - น าไปหักงบประมาณที่ส่วนการคลัง 
               - ลงทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) 
               - ส่งคืนเจ้าของเรื่อง ภายในก าหนดเวลา 5 วันท าการ นับถัดจากวันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องไป
ด าเนินการ      
 สูตรการค านวณ  :   จ านวนใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ที่ด าเนินการภายในระยะเวลา  x 100 

                                     จ านวนใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ที่รับมาด าเนินการทั้งหมด 
 วิธีการเก็บข้อมูล  :   จัดเก็บตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 80 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเร็จในการ
บันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 
(PO) ในระบบ GFMIS 
ภายในก าหนดระยะเวลา 

10 96.68 
(611x100/632) 

100 10 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 

หลักฐานอ้างอิง :  หนังสือขอส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (...........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที ่7 : ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนกรมป่าไม้ 
ค าอธิบาย : • แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนกรมป่าไม้ ต้องมีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี ้

1. ปรับปรุงคู่มือความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนกรมป่าไม้ 
2. ผู้บริหารให้ความเห็นชอบคู่มือความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนกรมป่าไม้ 
3. แจ้งเวียนคู่มือให้หน่วยงานน าไปใช้ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60  ร้อยละ 75  มากกว่าร้อยละ 90 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
จัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 5 ร้อยละ 100 100 คะแนน 5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ปรับปรุงคู่มือความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
2. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบคู่มือความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
3. แจ้งเวียนคู่มือให้หน่วยงานน าไปใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
ส านักบริหารกลาง โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ ปี 2559 ให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันในปี 2564 เรียบร้อย
แล้ว โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ซึ่ง
ได้ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน การติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 4.0 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (...........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1608.1/…… ….. ลงวันที่..... ...ตุลาคม 2564 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ (อยู่ระหว่างรอท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม) 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (..............) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที ่8 : ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
ค าอธิบาย :  

1. มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
2. มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60  ร้อยละ 75  มากกว่าร้อยละ 90 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
จัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 10 ร้อยละ 100 100 คะแนน 10 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       ส านักบริหารกลาง โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ในตัวชี้วัดที่ 8  
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
1.1 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
1.2 สร้างแบบสอบถามฯ ในรูปแบบ Google Form ผ่านระบบ Google Drive 
1.3 น าแบบสอบถามฯ ในรูปแบบ Google Form ส่งให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ร้องเรียน) ตอบ

แบบสอบถามฯ ผ่านทาง Application Line หรือ E-mail 
1.4 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 

น าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือโปรดทราบ และน าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
2. มีการใช้เทคโนโลยีการสนับสนุนระบบจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

จัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
2.1 มีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ผ่านทางเว็บไซต์กรมป่าไม ้
2.2 มีระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านทาง

เว็บไซต์ ทส. 
2.3 มีการน า Mobile Application (Forest4thai) มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ป่า

สงวนแห่งชาติ 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (..............) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

2.4 มีการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้ร้อง ผ่านทาง Application Line และ E-mail 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ต้องมเีจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. ต้องมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
3. ต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ต้องได้รับการงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน มีไม่เพียงพอ ท าให้การจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างล่าช้า รวมทั้งการแจ้งผล

การจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้ร้อง และการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ เป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้ได้จ านวนผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามฯ มีจ านวนน้อย 

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.8/.................. ลงวันที่............ ตุลาคม 2564 เรื่อง รายงานสรุปผลส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (อยู่
ระหว่างรอท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม) 

 

            
            เอกสารแนบ 1. มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
 

            
            เอกสารแนบ 2. มีการใช้เทคโนโลยีการสนับสนุนระบบจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกับริหารกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

15 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (.ส านักบริหารกลาง/ส่วนอ านวยการ/ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( .......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
                  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักบริหารกลาง ท้ังหมด 5 กิจกรรม      
 

ค าอธิบาย :  เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับส านักบริหารกลาง ในการก ากับ ติดตาม ความกา้วหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ  
                     ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานท่ีก าหนดไวภ้ายในช่วงระยะเวลา 1  
ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเปา้หมายการให้บริการ
หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกจิ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่
หน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 
 สูตรการค านวณ 

ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม(ในรอบการประเมิน)ตามแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักบริหารกลาง 
                            จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านักบริหารกลาง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 
 

มากกว่าร้อยละ 95 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 ร้อยละ 92.20  
 

73 คะแนน 3.65 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักบริหารกลางด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ประกอบด้วยกิจกรรม /โครงการ จ านวน 5 กิจกรรม /โครงการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมอ านวยการงานบริหารกลาง ด าเนินการตามแผนงาน ได้ ร้อยละ 96 
2. กิจกรรมอ านวยการงานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการตามแผนงาน ได้ ร้อยละ 99 
3. กิจกรรมการบริการประชาชน ด าเนินการตามแผนงาน ได้ ร้อยละ 100 
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด าเนินการตามแผนงาน ได้ ร้อยละ 68 
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการตามแผนงาน ได้ ร้อยละ 98 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (.ส านักบริหารกลาง/ส่วนอ านวยการ/ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( .......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม เจ้าหน้าได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้
และผู้บริหารให้การสนับสนุนในการด าเนินงาน 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 
 

หลักฐานอ้างอิง :  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(..............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (............) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.... ...) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 
ค าอธิบาย :ส่วนการคลัง ส านักบริหารกลาง เป็นหน่วยงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลร้อยละของการ 
เบิกจ่ายเงินงบลงทุน ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายภาพรวม ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    5,146,822,300 บาท   จ่ายจริง 4,891,146,137.82 บาท                             
ใบสั่งซ้ือ/สัญญา 193,217,037.24   คงเหลือ 62,459,124.94 บาท 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

46-55 
 

56-70 70-90 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 
 

5 95.03 100 คะแนน 5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 -อยู่ระหว่างด าเนินการ   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
-ทุกหน่วยงานควรให้ความร่วมมือส่งเอกสารการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-การเบิกจ่ายต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกรมบัญชีกลาง การปฏิบัติงานต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและ
ต้องท าการตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจะด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
หลักฐานอ้างอิง : 
รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ จากระบบ GFMIS (ZFMIS46) 
-รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (........ของส านักบริหารกลาง ส่วนอ านวยการ…………………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( .......... ) รอบ6 เดือน(1 ต.ค. 63–31มี.ค. 64)    ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                  
( ...... ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 63– 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 11 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานการปรับปรุง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ค าอธิบาย : การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง
แม่ข่ายใหม่ เพิ่มหน่วยความจ าและพลังในการประมวลผลที่สูงขึ้น เพื่อรองรับกับจ านวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น  
พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับบุคลากร โดยการปรับการท างานจากเดิมที่ต้องถ่ายเอกสารในการแจ้ง
เวียนหนังสือราชการ ปรับมาเป็นการสแกนเอกสารลงในระบบพร้อมส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน รวดเร็ว ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องข้อมูล
ข่าวสาร และลดการใช้กระดาษในส านักงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการท างาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมป่าไม้
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของนวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพ
ของนวัตกรรมฯ 

ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน
การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

10 รอผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

50 คะแนน 0.5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในการเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงท าใหข้ั้นตอนและกระบวนการในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ เกิดความล่าช้า เนื่องจาก ได้เลื่อนการประชุมออกเม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ 
ขยายเป็นวงกว้าง และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในลักษณะบรรยายในห้อง  
เป็นรูปแบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM) แทน และมีการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (........ของส านักบริหารกลาง ส่วนอ านวยการ…………………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( .......... ) รอบ6 เดือน(1 ต.ค. 63–31มี.ค. 64)    ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                  
( ...... ) รอบ 12 เดือน(1 ต.ค. 63– 30 ก.ย. 64) 
 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ออกค าสั่งส านักบริหารกลาง ที่9/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2.เชิญประชุมคณะท างานปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.1/2268  
ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 
3.เลื่อนการประชุมคณะท างานปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือส านักบริหการกลาง ที่ ทส 
1601.1/2319 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564(ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
มีความรุนแรง) 
4.เชิญประชุมคณะท างานปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.1/4401  
ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 
5.สรุปการประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักบริหารกลาง หนังสือส านักบริหาร
กลาง ที่ ทส 601.1/4605 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 
6.แจ้งขอปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กับบริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด ในการบ ารุงรักษา  
แลดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.1/15240 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 
7. แจ้งขั้นตอนและแนวทางการแจ้งเวียนหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักบริหารกลาง
ทราบ หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.1/4694 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 12 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 
พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามตัวช้ีวัดกจิกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (PMQA 
หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 1 -2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 

เกณฑ์การให้คะแนน  
    

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 1-29 = 1 
2 30-59 = 2 

3 60-79 = 3 
4 80-99 = 4 
5 100= 5 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ระดับ 4 
(82 คะแนน) 

75 คะแนน 7.5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (PMQA หมวดที่ 1 – 
หมวดที่ 6) 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 
แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที ่12 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                1.)ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนกรมป่าไม้ 
ค าอธิบาย : • แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนกรมป่าไม้ ต้องมีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี ้

1. ปรับปรุงคู่มือความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนกรมป่าไม้ 
2. ผู้บริหารให้ความเห็นชอบคู่มือความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนกรมป่าไม้ 
3. แจ้งเวียนคู่มือให้หน่วยงานน าไปใช้ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60  ร้อยละ 75  มากกว่าร้อยละ 90 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
จัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม ้

1 ร้อยละ 100 100 คะแนน 1 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ปรับปรุงคู่มือความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
2. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบคู่มือความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
3. แจ้งเวียนคู่มือให้หน่วยงานน าไปใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
ส านักบริหารกลาง โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ ปี 2559 ให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันในปี 2564 เรียบร้อย
แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ 
ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน การ
ติดตามประเมินผล และการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 4.0 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 
แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
3. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1608.1/…… ….. ลงวันที่..... ...ตุลาคม 2564 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ (อยู่ระหว่างรอท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม) 
4. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 
แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที ่12 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                 2.)ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
ค าอธิบาย :  

1. มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
2. มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60  ร้อยละ 75  มากกว่าร้อยละ 90 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
จัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม ้ 1 ร้อยละ 100 100 1 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       ส านักบริหารกลาง โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ในตัวชี้วัดที่ 8 
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
1.1 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
1.2 สร้างแบบสอบถามฯ ในรูปแบบ Google Form ผ่านระบบ Google Drive 
1.3 น าแบบสอบถามฯ ในรูปแบบ Google Form ส่งให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ร้องเรียน) ตอบ

แบบสอบถามฯ ผ่านทาง Application Line หรือ E-mail 
1.4 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 

น าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพ่ือโปรดทราบ และน าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
2. มีการใช้เทคโนโลยีการสนับสนุนระบบจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

จัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
2.1 มีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ผ่านทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
2.2 มีระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านทาง

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
เว็บไซต์ ทส. 

2.3 มีการน า Mobile Application (Forest4thai) มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ 

2.4 มีการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้ร้อง ผ่านทาง Application Line และ E-mail 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. ต้องมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
3. ต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ต้องได้รับการงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.8/.................. ลงวันที่............ ตุลาคม 2564 เรื่อง รายงานสรุปผลส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้  พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (อยู่ระหว่างรอท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม) 

 

            
            เอกสารแนบ 1. มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
 

            
            เอกสารแนบ 2. มีการใช้เทคโนโลยีการสนับสนุนระบบจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที ่12 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                 3.)จ านวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
ค าอธิบาย : การด าเนินงานการจัดการความรู้กรมป่าไม้  
1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อทบทวนกรอบแนวทางการจัดการความรู้ภายในกรมป่าไม้  และผลการด าเนินงานจากการถอด
องค์ความรู้ของกรมในปีท่ีผ่านมา 
2. ถอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนากระบวนงาน 
3. สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่บุคลากรกรมป่าไม้ทราบ รวมทั้ง เผยแพรผ่่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบคุ เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จ านวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่
จ านวน 9 - 12 เรื่อง   

จ านวนองค์ความรู้ที่มีการ
เผยแพร่ จ านวน 13 - 16 

เรื่อง  

จ านวนองค์ความรู้ที่มีการ
เผยแพร่ จ านวน 17 - 18 

เรื่อง 
             
             หมายเหตุ จ านวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ คือ จ านวนเรื่องที่ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้จากส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม (ส่วนกลาง) อย่างน้อย ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม อย่างละ 1 เรื่อง 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนองค์ความรู้ที่มีการ
เผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้
ผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ 

1 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้
เผยแพร่ จ านวน  

71 เรื่อง 

100 คะแนน 1 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 - ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ประชุมผ่าน
ระบบ VDO Conference และระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
- ด าเนินการจัดการความรู้กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวบรวมองค์ความรู้จากแต่ละหน่วยงานของ
กรมป่าไม้ และจัดเป็นหมวดหมู่ 
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการแนวทางการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ 
- หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและความร่วมมือต่อการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ 
- มีแผนงานด้านการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ที่ชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
เนื่องจากปัจจบุันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงท าใหก้ิจกรรมการจัดการความรู้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้รองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาด เพื่อป้องกนัความเสี่ยงทีท่ าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค เชน่ น าเทคโนโลยีเข้ามามบีทบาทในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผา่น
ระบบ Zoom การเผยแพร่องค์ความรู้ผา่นสื่อออนไลน ์เป็นต้น  
หลักฐานอ้างอิง : 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 11919 ลว. 15 ก.ค. 64 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานการจัดการ
ความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 
- หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 3865 ลว. 6 ส.ค. 64 เรื่อง รายงานการประชุมคณะท างานการ
จัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 13231 ลว. 11 ส.ค. 64 เรื่อง การด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 15646 ลว. 22 ก.ย. 64 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และตอบแบบส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                4.) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2567 
ค าอธิบาย : การวิเคราะห์โครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการศึกษาวิเคราะห์การเกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการกรมป่าไม้ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการวางแผนก าลังคน เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาในเรื่องผลกระทบจากการเกษียณอายุของข้าราชการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และเพื่อให้การบริหารและการใช้
ก าลังคนของกรมป่าไม้และของภาครัฐโดยรวมเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดท าแผนรองรับการเปลีย่นแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการกรม
ป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 จึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนส าหรับรองรับปัญหาโครงสร้างอายุข้าราชการที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถวางแผนในการสรรหา 
พัฒนา รักษา และใช้ประโยชน์จากก าลังคนให้เกิดประโยชน ์
เกณฑ์การประเมิน: 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ผลการด าเนินงานท่ี 1  ผลการด าเนินงานท่ี 1 - 2 ผลการด าเนินงานท่ี 1 - 4 
โดยด าเนินการ ดังนี ้

1. รวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS) ของกรมป่าไม ้
2. จัดท าข้อมูลและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563 – 2567) 
3. จัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

   4. เสนอแผนฯ ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบ และด าเนินการ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนรองรับการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างอายุข้าราชการกรมป่า
ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2567 
 

1 ผู้บริหารเห็นชอบให้
ด าเนินการตามแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุ
ข้าราชการของกรมป่าไม ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2567 และแจ้ง
เวียนให้หน่วยงานทราบ
และด าเนินการ 

100 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
การวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ จะวิเคราะห์ในภาพรวมและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยจ าแนก
ตามส านัก/กลุ่ม ระดับต าแหน่ง และตามสายงาน หลังจากนั้นจะสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางในการ
ป้องกันหรือการแก้ไขปัญหา อันเนื่องจากโครงสร้างอายุของข้าราชการในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม ้
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะศึกษาจากเอกสารทางวิชาการท่ีมีผู้จัดท าไว้แล้วเป็นหลัก 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
การวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ จะวิเคราะห์ในภาพรวมและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยจ าแนก
ตามส านัก/กลุ่ม ระดับต าแหน่ง และตามสายงาน หลังจากนั้นจะสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางในการ
ป้องกันหรือการแก้ไขปัญหา อันเนื่องจากโครงสร้างอายุของข้าราชการในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม ้
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะศึกษาจากเอกสารทางวิชาการท่ีมีผู้จัดท าไว้แล้วเป็นหลัก 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
การประมวลผลจากโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS) ของกรมป่าไม้ โดยจ าแนกตามส านัก/
กลุ่ม ระดับต าแหน่ง และสายงาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
   -หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.3/ว 1373 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์โครงสร้างอายุ
ข้าราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 12 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                  5.) ระดับความส าเร็จในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้ 
ค าอธิบาย : การเลื่อนเงินเดือน เป็นการให้บ าเหน็จความดีความชอบแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้แก่กรมป่าไม้ให้บรรลุผล
ส าเร็จ โดยการเลื่อนเงินเดือนจะพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ซึ่งใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด และ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนสามัญกรมป่าไม้ และแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรมป่าไม้ 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ผลการด าเนินงานท่ี 1 - 2 ผลการด าเนินงานท่ี 1 - 3 ผลการด าเนินงานท่ี 1 - 5 
โดยมีการด าเนินการ ดังน้ี 
1. จัดท าข้อมูลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการในสังกัดกรมปา่ไม้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารวงเงินและเลื่อนเงินเดือน ในระบบ Dpis 
2. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนพร้อมวงเงิน  
3. ตรวจสอบการบริหารวงเงินและผลการประเมินการปฏบิัติราชการ ในระบบ Dpis เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
   ของทุกหน่วยงาน 
4. รวบรวมผลการประเมินการปฏบิัติราชการของข้าราชการทุกหน่วยงาน เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 
   การปฏิบัติราชการระดับกรม 
5. จัดท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จในการ
เลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการกรมป่าไม้ 
 

1 ผลการด าเนินงานท่ี  
1 - 5 

100 คะแนน 1 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 - หน่วยงานด าเนินการบริหารวงเงินและประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ได้อย่างถูกต้อง  
   ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 
แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกับริหารกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

30 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
-ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้จัดท าข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564  
-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรมป่าไม้ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-เนื่องจากข้าราชการกรมป่าไม้ มีค าสั่งช่วยราชการเป็นจ านวนมาก การจัดท าข้อมูลต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่าง
รอบคอบ ท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดท าค่อนข้างนาน เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
หลักฐานอ้างอิง : 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ กรมป่าไม้ รอบที่ 1 (1 ก.ย.63 - 31 มี.ค.64) 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว 5546 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2564 ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการประเมิลผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กรมป่าไม้ และ ก.พ.ก าหนด และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมินในต้น
รอบการประเมิน (แบบ PM3) ประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในหน่วยงาน (ภายในวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรร
จากกรมป่าไม้) และให้บันทึกผลการประเมินการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ในระบบ DPIS 
-หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว 837 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การจัดท าข้อมูลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพ่ือเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2564 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ ากรมป่าไม้ 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส 
-ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ (ไม่รวมประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ )  
วันที่ 1 เมษายน 2564 
-ค าสั่งกรมป่าไม้ ลับที่ 1554/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้
ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
-ค าสั่งกรมป่าไม้ ลับ ที่ 1555/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้
ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (กรณีถึงแก่ความตาย) 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ กรมป่าไม้ รอบท่ี 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย. 64) 
-หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว 3829 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง การจัดท าข้อมูลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพ่ือเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/15535 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรือ่ง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคน 2564 พร้อมส่งวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อใช้ในการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรมป่าไม้ โดยก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการกรมป่าไม้ 

แบบฟอร์มท่ี 1 
แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 12 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                  6.) ร้อยละของความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมป่าไม้ 
ค าอธิบาย :  
- การวัดความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมป่าไม้ เป็นการประเมินความพึงพอใจในการท างานและความ
ผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม ้เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาส่งเสริมความเป็นอยู่ของบุคลากรกรมป่าไม้ให้มีความ 
พึงพอใจในการท างาน และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานปรับปรุงระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
- หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้สามารถน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผลส ารวจมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน เพื่อให้บุคลากรกรมป่าไม้เกิดความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันต่อหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
- การส ารวจฯ ดังกล่าว ใช้วิธีส ารวจแบบออนไลน์ วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจ โดยกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75   ร้อยละ 75 - 79 ร้อยละ 80 - 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละของความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
กรมป่าไม ้
 

1 ร้อยละ 82.20 100 คะแนน 1 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
- ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 -25 สิงหาคม 2564  
- กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
 - วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจ และจัดท ารายงานผลเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อทราบ และแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน
ใช้เป็นข้อมูลต่อไป 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจฯ เป็นอย่างดี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
- หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.3/ว3765 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบส ารวจความ
พึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
- หนังสือกรมป่าไม้ ที่ 1601.3/ว             ลงวันที่       ตุลาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการ
ท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (อยู่ระหว่างจัดท ารายงานเสนออธิบดี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกับริหารกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

33 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 12 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                  7.) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิภาพในการ
ท างานของกรมป่าไม้ 
ค าอธิบาย :  
- การวัดความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมป่าไม้ เป็นการประเมินความพึงพอใจในการ
ท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
บุคลากรกรมป่าไม้ให้มีความพึงพอใจในการท างาน  
- หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้สามารถน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผลส ารวจมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง 
และสร้างแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือให้บุคลากรกรมป่าไม้เกิดความพึงพอใจในการท างานและมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อ การจัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวกและ สวัสดภิาพในการท างาน
ของกรมป่าไม้ ระดับปานกลาง 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อ การจัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวกและ สวัสดภิาพในการ
ท างานของกรมป่าไม้ ระดับมาก 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อ การจัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวกและ สวัสดภิาพในการท างาน
ของกรมป่าไม้ ระดับมากที่สุด 

 

            เกณฑ์การให้คะแนน :  จ านวนระดับคะแนนที่ก าหนดไว้มี 5 ระดับ ดังนี้ 
                                          ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด     มีค่าคะแนนระว่าง 1.00-1.80 
                                          ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย           มีค่าคะแนนระว่าง 1.81-2.60 
                                          ระดับ 3 หมายถึง พึงพอปานกลาง       มีค่าคะแนนระหว่าง 2.61-3.40 
                                          ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก           มีค่าคะแนนระหว่าง 3.41-4.20 
                                          ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด     มีค่าคะแนนระหว่าง 4.21-5.00 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ การ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและ สวัสดิการ
ในการท างานของกรมป่าไม ้

1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อ การจดัการ
สิ่งอ านวยความสะดวกและ 
สวัสดิการในการท างานของ
กรมป่าไม้ ระดับปานกลาง 

50 0.5 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 
แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกับริหารกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

34 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
- ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิภาพในการท างานของ
กรมป่าไม้ ผ่านระบบออนไลน์ (google from) ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564  
- กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบ
ส ารวจฯ เป็นอย่างดี 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 

หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 
แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(..............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (............) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(... ....) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 12 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                 8.) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ 
 

ค าอธิบาย : จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ภารกิจหลักของกรมป่าไม้ มี
แผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ และด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 
ต่อแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้  
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจต่อแผนพัฒนา
บุคลากรกรมป่าไม้อยู่ในระดับ 

ปานกลาง  

ระดับความพึงพอใจต่อ
แผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้

อยู่ในระดับ มาก  

ระดับความพึงพอใจต่อ
แผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้

อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน จ านวนระดับคะแนนที่ก าหนดไว้มี 5 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าคะแนนระหว่าง  1.00 – 1.80 
   ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย  มีค่าคะแนนระหว่าง  1.81 – 2.60 
   ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง มีค่าคะแนนระหว่าง  2.61 – 3.40 
   ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก  มีค่าคะแนนระหว่าง  3.41 – 4.20 
   ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าคะแนนระหว่าง  4.21 – 5.00         
  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อแผนพัฒนา
บุคลากรกรมป่าไม้ 

1 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ส ารวจและรอผลส ารวจ

ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อแผนพัฒนา

บุคลากรกรมป่าไม้ 

N/A N/A 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
- ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 21 – 23 
กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เป็นการประชุมออนไลน์หรือ Video Conference 
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2565 – 2569 
- ด าเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 ก.ย. 64 เป็นการประชุมผ่านระบบ 
Video Conference และระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(..............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (............) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(... ....) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ 
- แผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ สอดคล้องกับนโยบายส าคัญของประเทศ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- ผู้ตอบแบบส ารวจให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ปัจจุบนัมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงท าใหข้ั้นตอนและกระบวนการในการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรของกรมป่าไม้ เกิดความล่าช้า 
เนื่องจาก ได้เลื่อนการประชุมออกเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ขยายเป็นวงกวา้ง และมีการปรบัเปลี่ยนรปูแบบการด าเนินงานจากการ
ประชุมเชิงปฏบิัติการฯ ในลักษณะบรรยายในห้อง เปน็รูปแบบออนไลน์แทน 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้  
- หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/1616 ลว. 18 มี.ค. 64 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 11205 ลว. 5 ก.ค. 64 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ 
- ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 998/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  
3. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 1/2564 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส1601.4/ว 15059 ลว. 13 ก.ย. 64 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส1601.4/15060 ลว. 13 ก.ย. 64 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส1601.4/15061 ลว. 13 ก.ย. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(............) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(.......) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 12 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                  9.) ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมป่าไม้ 
ค าอธิบาย :  
ส่วนการคลัง ส านักบริหารกลาง เป็นหน่วยงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการจ่ายเงินการรับเงิน และการน าเงินฝากคลัง เลยต้องศึกษาข้อมูล
รวบรวมข้อมลู และแนวทางการลดขั้นตอนให้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าคู่มือการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณกรมป่าไม้ 

1 ร้อยละ 70 70 คะแนน 0.7 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 -อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
-หน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ช่วยให้ค าแนะน า 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-การจัดท าคู่มือ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต้องศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง
ในการด าเนินงานจัดท าคู่มือ 
หลักฐานอ้างอิง : 
-ส่วนการคลังได้ท าหนังสือไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(...) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 12 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                  10.) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ 
                        (อัคคีภัย) 
ค าอธิบาย : ระดับ 1 ศึกษาและทบทวนกรอบแนวทางการบริหารความต่อเนื่องของกรมป่าไม้ในปีที่ผ่านมา 
                ระดับ 2 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
                ระดับ 3 จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
                ระดับ 4 จัดท าแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
                ระดับ 5 เสนอแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
                ระดับ 6 แจ้งเวียนแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ให้หน่วยงานทราบและปฏิบัติ 
                ระดับ 7 ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
                ระดับ 8 ก ากับ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินการตามแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ให้ผู้บริหารทราบ 
               

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับ 1-3 ระดับ 4-6 ระดับ 7-8 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง
ในสภาวะวิกฤติ (อัคคีภัย) 

1 ระดับ 8 100 คะแนน 1 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
   1. ศึกษาและทบทวนกรอบแนวทางการบริหารความต่อเนื่องของกรมป่าไม้ในปีที่ผ่านมา  
   2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้   
   3. จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
   4. จัดท าแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
   5. เสนอแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
   6. แจ้งเวียนแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ให้หน่วยงานทราบและปฏิบัติ 
   7. ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
   8. ก ากับ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินการตามแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ให้ผู้บริหารทราบ 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
(...) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง :  1. หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/1248 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 
                       2. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1215/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
                       3.  - หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 1895 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญ  
ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
                            - หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 2108 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564        
เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
                       4. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 7801 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขอให้
พิจารณา (ร่าง) แผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
                       5. หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/3385 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติแผน
อัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
                       6. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 11442 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติแผนอัคคีภัย
ของกรมป่าไม้ 
                       7. หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 4305 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง การรายงานผล
ด าเนินการตามแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
                       8. หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/4979 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการ
ด าเนินการตามแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้  
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