
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักบริหารกลาง  

 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
 

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด  
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 

ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(E) 

เป้าหมาย
ขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

100 คะแนน 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) น้ าหนักร้อยละ 70 
1. ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
    กรมป่าไม้ พ.ศ. 2562-2569 

5 ผลการด าเนิน 
งานที่ 1  

ผลการด าเนิน 
งานที่  
1 - 2 

ผลการด าเนิน 
งานที่  
1 - 4 

ผลการด าเนินงานที่ 
1 - 2 

75 คะแนน 3.75 

2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้  
    พ.ศ. 2565-2569 

5 ผลการด าเนิน 
งานที่ 1 

ผลการด าเนิน 
งานที่  
1 - 2 

ผลการด าเนิน 
งานที ่
1 - 5 

ผลการด าเนินงานที่ 
1 - 2 

75 คะแนน 3.75 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

10 ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
1-2 แล้วเสร็จ 

 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
3-4 แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
5 แล้วเสร็จ 

ด าเนินการขั้นตอนที่ 3  
แล้วเสร็จ 

(โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
แนวทางการเขียนหนังสือ
ราชการและการจดบันทึก

รายงานการประชุม) 

75 คะแนน 7.5 

4. ร้อยละความส าเร็จในการประชาสัมพันธง์านด้านปา่ไมผ้่านสือ่ทุกช่องทาง 7 จ านวนคร้ังใน
การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อ 

ครบตามที่
ก าหนด 

 3 ช่องทาง 

จ านวนคร้ังใน
การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อ 

ครบตามที่
ก าหนด  

4 ช่องทาง 

จ านวนคร้ังใน
การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อ 

ครบตามที่
ก าหนด 5 
ช่องทาง 

จ านวนคร้ังในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครบตามที่

ก าหนด 3 ช่องทาง 
(คิดเป็น 50%) 

50 คะแนน 3.5  

5. จ านวนการเข้าถึง (impression : imp) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Post) ผ่าน 
Facebook Fanpage : กรมป่าไม้ 

3 จ านวนการ
เข้าถึง 

จ านวนการ
เข้าถึง 

จ านวนการ
เข้าถึง 

จ านวนการเข้าถึง  
(impression : imp) 

100 คะแนน 3 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด  
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 

ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(E) 

เป้าหมาย
ขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

100 คะแนน 

(impression : 
imp)  
ข่าว

ประชาสัมพัน
ธ์ (Post) ผ่าน 
Facebook 
Fanpage : 
กรมป่าไม้ 
น้อยกว่า 
300,000 

imp 

(impression : 
imp)  
ข่าว

ประชาสัมพัน
ธ์ (Post) ผ่าน 
Facebook 
Fanpage  

: กรมป่าไม้ 
300,001 – 

400,000 imp 

(impression : 
imp)  

ข่าวประชา 
สัมพันธ์ 

(Post) ผ่าน
Facebook 
Fanpage : 
กรมป่าไม้ 
มากกว่า 
400,000 

imp 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Post)  
ผ่าน Facebook Fanpage :  

กรมป่าไม้  
589,339 imp 

6. จ านวนความส าเร็จในการออกค าสั่งทางวินัย 5 1 ค าสั่ง 2 ค าสั่ง 3 ค าสั่ง 
ขึ้นไป 

1 ค าสั่ง 50 คะแนน 2.5 

7. ร้อยละความส าเร็จในการบนัทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS                
    ภายในระเวลาที่ก าหนด 

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 75  มากกว่า 
ร้อยละ 85 

98.12 100 คะแนน 5 

8. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 5 จ านวน
ผู้รับบริการที่
มีความพึง

พอใจ ร้อยละ 
60  

จ านวน
ผู้รับบริการที่
มีความพึง

พอใจ ร้อยละ 
75  

จ านวน
ผู้รับบริการที่
มีความพึง

พอใจ 
มากกว่า 

ร้อยละ 90 

ไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงาน 0 คะแนน 0 คะแนน 
 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระยวนการท างานระบบสารบรรณ 
   อิเล็กทรอนิกส์กรมป่าไม ้

5 ผลการ
ด าเนินงาน  

ที่ 1 

ผลการ
ด าเนินงาน  

ที่ 1-2 

ผลการ
ด าเนินงาน  

ที่ 1-4 

ผลการด าเนินงาน  
ที่ 1-2 

75 คะแนน 3.75 

10. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏบิัติงานและแผนการ 
     ใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักบริหารกลาง ทัง้หมด 4 กิจกรรม 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่า 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 38.96 
 

32.46 
คะแนน 

3.24 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด  
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 

ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(E) 

เป้าหมาย
ขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

100 คะแนน 

11. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 54.18 45.15 คะแนน 4.51 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 

12. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทลั 
     -ระดับความส าเร็จของการสร้างนวตักรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือ 
       ให้บริการ (e-Service) 

15 ร้อยละ 60       
 ยื่นช าระผ่าน 
ระบบการรับ
ช าระเงินกลาง
ของบริการ
ภาครัฐ (e-
Payment 
Portal of 

Govenment
) ได้โดย

ผู้รับบริการไม่
ต้องเดินทาง
ไปติดต่อ ณ 
ส านักงาน 

ร้อยละ 75     
ยื่นช าระผ่าน

ระบบ
ออนไลน์ของ
หน่วยงาน 
หรือของ

หน่วยงานอื่น
ในระบบรับ

ช าระเงินกลาง
ของบริการ

ภาครัฐ  
และออก

ใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิก

ส์ได้ 

มากกว่า 
ร้อยละ 90 
สามารถเร่ิม
ให้บริการได้ 
และมีจ านวน
ผู้ใช้งานผ่าน
ระบบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 
ของจ านวน
ผู้รับบริการ

ทั้งหมด 

มากกว่าร้อยละ 90 100 
คะแนน 

15 

13. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองคก์ารประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565                      

15 ระดับคะแนน  
1 - 2 

ระดับคะแนน  
3 - 4 

ระดับคะแนน 
5 

ระดับคะแนน 2 50 คะแนน 7.5 

1.) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองต่อผู้รบับริการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 ร้อยละ 50  ร้อยละ 75 มากกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 89.27 100  
คะแนน 

3  
 

2.) จ านวนบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีการปฏิบัตนิ าองค์ความรู้มาถ่ายทอด
ตามแผนที่ก าหนด 

 ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
1-2 แล้ว

เสร็จ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 
3-4 แล้ว

เสร็จ 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน 

5 
 แล้วเสร็จ 

ด าเนินการขั้นตอนที่ 2 
- แต่งตั้งคณะท างานการ

จัดการความรู้ กรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

50  
คะแนน 

1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด  
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 

ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(E) 

เป้าหมาย
ขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

100 คะแนน 

2565) 
- ทบทวนและรวบรวม องค์

ความรู้กรมป่าไม้
ด าเนินการตาม
กระบวนงานที่ก าหนด 

       3.) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 ต่ ากว่าร้อย
ละ 70  

ร้อยละ  
71-79 

ร้อยละ  
80-100 

N/A 0 คะแนน 0 

       4.) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการสิง่อ านวยความ 
           สะดวกที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากร 

 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มี

ต่อ การ
จัดการสิ่ง

อ านวยความ
สะดวกและ 
สวัสดิการใน
การท างาน

ของกรมป่าไม้ 
ระดับปาน

กลาง 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มี

ต่อการจัดการ
สิ่งอ านวย

ความสะดวก
และ 

สวัสดิการใน
การท างาน

ของกรมป่าไม้ 
ระดับมาก 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มี

ต่อ การ
จัดการสิ่ง

อ านวยความ
สะดวกและ 
สวัสดิการใน
การท างาน

ของกรมป่าไม้ 
ระดับมาก

ที่สุด 

ด าเนินการท าแบบส ารวจ 
"ความพึงพอใจของบุคลากรที่

มีต่อการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท างาน" 

ระดับปานกลาง 

50 คะแนน 1 

       5.) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานปรับปรุงแบบการติดตาม 
           ประเมินผลโครงการฝกึอบรม 

 ขั้นตอน 3 
รายงานต่อ
ผู้บริหารเพ่ือ

ขอความ
เห็นชอบ 

ขั้นตอน 4 
แจ้งเวียน

หน่วยงานเพ่ือ
ปฏิบัติตาม
แนวทางที่
ก าหนด 

 

ขั้นตอน 5 
เผยแพร่

เอกสารลง
เว็บไซต์ของ
ส่วนฝึกอบรม 

กรมป่าไม้ 

ขั้นตอน 1  
(รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแนวทาง/วิธีการ

ติดตามประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม) 

0 
 

0 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด  
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 

ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(E) 

เป้าหมาย
ขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

100 คะแนน 

       6.) ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปา้หมายตามแผน 
           ยกระดับงานบริการของกรมป่าไม ้

 ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 2 75  
คะแนน 

1.5 

       7.) ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานข้อบังคับขัน้พื้นฐานดา้นความ 
            ปลอดภัยของอาคารสถานที ่
 
 

 ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 1 
(กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 3852 

ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 
เร่ือง ขอให้พิจารณาทบทวน 
ศึกษา วิเคราะห์ แผนอัคคีภัย

ของกรมป่าไม้) 

50  
คะแนน 

 

1 

รวม 100      3.75+3.75+7.5+3.5+
3+2.5+5+3.75+3.24

+4.51+15+7.5 
=63 

สรุปผล  ระดับ ค่าเป้าหมาย
ขั้นต้น 

 
*หมายเหตุ :  
1. การค านวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจากน าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค)์ 
2. น าคะแนนที่ได้ (D) คูณกับน้ าหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (E) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากวา่ค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเปน็ศูนย์ 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)    
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวชี้วัดที่ 1.ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 
 
ค าอธิบาย : แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ส าหรับการวาง
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างภารกิจและเปา้หมายทีต่ั้งไว้ ดังนั้น การจัดท าแผนกลยทุธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 จึงเป็นการวางแผนการบริหารบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลในทางปฏิบัติอยา่งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมายที่ตั้งไว้ 
 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ผลการด าเนินงานท่ี 1  ผลการด าเนินงานท่ี 1 - 2 ผลการด าเนินงานท่ี 1 - 4 
 
1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 
2. จัดประชุมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคลของกรมปา่ไม้ พ.ศ. 2559-2564 
3. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 
4. เสนอแผนฯ ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนใหห้น่วยงานทราบ และด าเนินการ 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง 

น้ าหนัก) 
ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปา่ไม้ พ.ศ. 2565-2569 
 

5 ผลการด าเนินงานท่ี 1 – 2 
 

75 คะแนน 
3.75 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมเอกสาร นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 
2. คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ ร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นที่เปน็
ประโยชน์ต่อการจัดท าแผนฯ และผู้รับผิดชอบ 

แบบฟอร์มท่ี 1 

แบบฟอร์มท่ี 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)    
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
3. น าเสนอแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 ให้ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบและ
อนุมัติ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นแนวทางการด าเนินการตามแผนต่อไป 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1.รายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 
2.คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของทุกหน่วยงาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 389/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 
2. หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.3/ว 1542 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานจัดท า
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ.2565-2569 วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  
 

แบบฟอร์มท่ี 1 

แบบฟอร์มท่ี 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 
 

ค าอธิบาย : การจัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ เป็นการด าเนินการภายใต้แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมป่าไม้ มีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้เป็นแนวทางในการสรา้งบรรยากาศในการท างาน สรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร โดยแผนฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/ 
กิจกรรม ตัวชี้วัด และผู้ที่รบัผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ผลการด าเนนิงานที่ 1  ผลการด าเนนิงานที่ 1 - 2 ผลการด าเนนิงานที่ 1 - 5 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนสร้างความผูกพนัของบุคลากรกรมป่าไม้ 
2. จัดท ารา่งแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานร่วมพจิารณา 
3. ประชุมคณะท างานฯ พิจารณาร่างแผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบ 

  4. ผู้บริหารกรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  5. แจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบและด าเนินการตามแผนฯ  
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 
 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 

5 ผลการด าเนนิงานที่ 
1 - 2 

75 คะแนน 
(3.75) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ด าเนินวิเคราะห์และก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพนัของบุคลากรกรมป่าไม้ พร้อมจัดล าดับความส าคัญ และเลือกปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพนัของบุคลากร เพื่อจัดท าแผนเสริมสร้างความผกูพันของบุคลากรกรมป่าไม้  
2. คณะท างานจัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมปา่ไม้ ร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท า
แผนฯ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด และผู้รบัผิดชอบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1.ผลการส ารวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 โดยส านักงาน ก.พ. 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ผลการส ารวจความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยกรมป่าไม้ 
3.คณะท างานจัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของทุกหน่วยงาน 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. ค าสั่งกรมปา่ไม้ ที่ 519/2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนสร้างความผูกพนัของ
บุคลากรกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 
2. หนังสือส านักบริหารกลาง ที ่ทส 1601.3/ว 691 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เร่ือง ขอให้พิจารณา (ร่าง) แผนสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 
3. หนังสือส านักบริหารกลาง ที ่ทส 1601.3/ว 1500 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เร่ือง ขอเชิญประชุมคณะท างานจัดท าแผน 
สร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ พ.ศ.2565-2569 วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 
เทียมคมกฤส กรมป่าไม้  
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(    ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 3. ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค าอธิบาย : เป็นการวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฝึกอบรมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้มีการจัดท าแผน
ฝึกอบรมประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และตามแนวทางและภารกิจของกรมป่าไม้ ที่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนดไว้     
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ด าเนินการตามขั้นตอน 1-2 แล้วเสร็จ 
 

ด าเนินการตามขั้นตอน 3-4 แล้วเสร็จ ด าเนินการตามขั้นตอน 5 แล้วเสร็จ 

โดยที ่
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 1 ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หรือสื่อประกอบการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนาให้
สอดคล้องกับแผนฝึกอบรมประจ าปี 

ขั้นตอน 2 เสนอขออนุมัติการด าเนินการจดัฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามขั้นตอนที่ 1 ได้แล้วเสร็จตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

ขั้นตอน 3 ด าเนินโครงการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา 1 เร่ือง ได้แล้วเสร็จ และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา และมีบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 

ขั้นตอน 4 ด าเนินโครงการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา 1 เร่ือง ได้แล้วเสร็จ และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา และมีบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 

ขั้นตอน 5 ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 3 – 4 และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนาให้
ผู้บริหารทราบ  

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผน
ฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10 ด าเนินการ
ขั้นตอนที่ 3  
แล้วเสร็จ 

 

75 7.5 

 

 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(    ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รูปแบบออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม ZOOM 
-  ด าเนินการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารไฟโรจน์ สุวรรณกร กรมป่าไม้ มผีู้
เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 427 คน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญและให้การสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที ่
2. ปรับรูปแบบการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนาเปน็การใช้รูปแบบออนไลน์ และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 มีการปรับลดงบประมาณฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้ขาดโอกาสในการพัฒนาบุคลากร 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม  
-  หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/1503 ลว. 14 มี.ค. 65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)      
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวชี้วัดที่ : 4. ร้อยละความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์งานดา้นป่าไม้ผ่านสื่อทุกช่องทาง 
 
 ค าอธิบาย : การประชาสัมพันธ ์เป็นการสื่อสารและถ่ายทอด ขอ้มูล ข่าวสารตา่ง ๆ สูป่ระชาชนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

อย่างรวดเร็ว ปัจจุบนักรมป่าไมม้ีภารกิจและกิจกรรมในการด าเนินงานดา้นป่าไม้จ านวนมาก หากได้ด าเนินการประชาสัมพนัธ์
ผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ กับประชาชน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบายการ
ด าเนินงาน การให้บริการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป ซึง่สื่อที่ใชส้ าหรับ
เป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์มีหลายช่องทาง เช่น 

(1) สื่อสิ่งพิมพ์ คือ สื่อที่แสดงขอ้ความ บทความ ในเนื้อหาของข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการแสดงแก่ผู้รับสาร ในลักษณะของ
ตัวอักษร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นตน้ 

(2) สื่อโทรทัศน์ คือ การส่งหรือรับภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวในลักษณะไม่ถาวร ไม่วา่โดยวิธแีพร่กระจายไปใน
บรรยากาศ หรือโดยวิธีการใช้สาย หรือสื่อตัวน าไฟฟ้า หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 

(3) สื่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน (Owned media)  คือ ช่องทางที่ผู้ส่งสารออกแบบและสร้างขึน้มาเพื่อใช้เป็นช่องทางของ
การเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต ซึ่งหน่วยงานสามารถควบคุมข้อความในการสื่อสารได้ เนื่องจาก
เป็นเจ้าของสื่อเอง และผู้รับสารใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ได้แก่ เว็บไซต์  สื่อสังคม
ออนไลน์ของกรมป่าไม ้

(4) สื่อออนไลน ์สื่อสังคมออนไลน์ (Paid media) คือ ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบออนไลน์หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ เชน่  เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูป อินสตาแกรม      เป็นสือ่สาธารณะที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมข้อความใน
การสื่อสารได้ หรือหน่วยงานต้องมีการซื้อพื้นที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสู่กลุ่มเป้าหมายและ
สาธารณชน ตวัอย่างเชน่ “หนังสือพิมพ์ออนไลน”์ เป็นรูปแบบหนึ่งของสื่อออนไลน์ที่ใช้ช่องทางการสื่อสารผา่น
อินเตอร์เน็ต สามารถน าเสนอเนื้อหาสาระตา่ง ๆได้เช่นเดียวกบัหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมที่ใช้การพิมพ์บนกระดาษ 
นอกจากนั้นยังสามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง หรือในรูปมัลติมีเดียรวมทั้งการเชื่อมโยง
ข้อมูลไปสู่แหล่งข้อมูลอื่นได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสื่อออนไลน์รปูแบบตา่ง ๆ เชน่ วารสารออนไลน์ หนังสือออนไลน์ 
วีดิทัศน์ออนไลน์ วิทยุออนไลน์ โทรทัศน์ออนไลน์   

(5) สื่อนิทรรศการ/สื่อกิจกรรม/ป้ายประชาสัมพนัธ์/สื่ออ่ืน ๆ คอืการให้การศึกษา ความรู้ และประสบการณ์ โดยจัดแสดง
การรวบรวมรวมวัสดุสิ่งของ เอกสารสาร แผน่ภาพ แบบจ าลอง หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มาความสัมพันธ์กันในแต่ละเร่ือง 
รวมทั้งจัดให้มึเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามให้กับผู้ชมนิทรรศการ/กจิกรรม รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ เก่ียวกับ
กิจกรรมของกรมป่าไม ้

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)      
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารครบตามที่ก าหนด  
3 ช่องทาง (คิดเปน็ 50%) 

จ านวนคร้ังในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครบตามที่

ก าหนด 4 ช่องทาง  
(คิดเป็น 75%) 

จ านวนคร้ังในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครบตามที่

ก าหนด 5 ช่องทาง  
(คิดเป็น 100%) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ประชาสัมพนัธ์งานดา้นป่าไม้
ผ่านสื่อทุกช่องทาง 
 

7 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครบตามที่ก าหนด  

3 ช่องทาง (คิดเปน็ 50%) 

50 คะแนน 
(3.5 คะแนน) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 การด าเนินการประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

ช่องทางที่ 1 : เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ผา่นสื่อสิ่งพิมพ์ในรปูแบบตา่ง ๆ อาทิ ข่าว 
ภาพประกอบข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ผา่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นตน้ จ านวนอย่างน้อย 25 ชิน้งาน 
ช่องทางที่ 2 : เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ผา่นสื่อโทรทัศน์ ในรูปแบบตา่ง ๆ อาทิ รายงาน
ข่าว สกู๊ปข่าว สารคดีสัน้ ตัววิ่งใต้รายการ สปอต สัมภาษณ์พิเศษ จ านวนอย่างน้อย 15 ชิ้นงาน 
ช่องทางที่ 3 : เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ผา่นสื่ออินเตอร์เน็ต อาทิ เว็บไซต์หน่วยงาน กลุ่ม
ไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ในรูปแบบเอกสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม บทความ บทสัมภาษณ์ ค า
สัมภาษณ์ผา่นสื่อวิทยุ คลปิวีดิทศัน์ ข่าวกรมป่าไม้ผา่นสื่อสิง่พิมพ์/นิตยสาร มาเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต์ของกรมป่าไม้ จ านวน
อย่างน้อย 200 ชิ้นงาน 
ช่องทางที่ 4 : เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ผา่นสื่อออนไลน์รปูแบบต่าง ๆ เช่น วารสาร
ออนไลน ์หนังสือออนไลน์ วีดิทศัน์ออนไลน์ วิทยุออนไลน์ และโทรทัศน์ออนไลน์ เปน็ต้น จ านวนไมน่้อยกว่า 85 ชิ้นงาน 
ช่องทางที่ 5 : เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ ผา่นส ื่ออ่ืน อาทิ นิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์รปูแบบตา่ง ๆ และป้ายประชาสัมพันธ์กจิกรรมต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ จ านวนอย่างน้อย 5 ชิน้งาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. นโยบายของผู้บริหารกรมป่าไม้ 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)      
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
2. งบประมาณประจ าปีทีไ่ด้รับจัดสรร 
3. อุปกรณ ์และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การด าเนนิงานประชาสัมพนัธ์ของกรมป่าไม้ ด าเนนิงานตามนโยบาย/ค าสั่งการของผู้บริหาร และสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีการ

วางแผนประชาสัมพันธล์่วงหนา้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2. งบประมาณในการด าเนนิงานประชาสัมพันธไ์ม่เพียงพอ 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. โครงการฯ ด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ หรือเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้บริหาร/ข่าวสารกรมป่าไม/้สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับกรมป่าไม้ประจ าวนั  
ผ่านเวบ็ www.forest.go.th สือ่โซเชียลมีเดีย Page Facebook : กรมป่าไม้ และ Forest for life 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)      
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวชี้วัดที่ : 5. จ านวนการเข้าถึง (impression : imp) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Post) ผ่าน Facebook Fanpage : กรมป่าไม้ 
 
ค าอธิบาย :  

 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เพือ่ใช้สื่อสารระหว่างกันใน
เครือข่ายทางสังคมผา่นทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสือ่ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้ง
ที่เป็นผูส้่งสารและผู้รบัสาร มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการผลติเนื้อหาขึ้นเองในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง ปัจจบุัน
สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รบัความนยิมสูงสุด คือ Facebook ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ เนื่องจากเป็นช่องทางที่หน่วยงานสามารถก าหนดข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ได้ สะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อสื่อสาร สามารถเผยแพร่ได้ทันที ค่าใช้จ่ายไม่สงู นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นพืน้ที่ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายของคนทั่วโลกทีส่ามารถเชื่อมถึงกันและมีปฏสิัมพันธ์กนับนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อ
สังคมออนไลน์จึงเข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ และพฤตกิรรมของประชาชน  

 Facebook Fanpage : กรมป่าไม้ เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ เพื่อเป็นการสรา้งการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจ และกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ และที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จ านวนการเข้าถึง  
(impression : imp)  

ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Post)  
ผ่าน Facebook Fanpage :  
กรมป่าไม้ น้อยกวา่ 300,000 

imp 

จ านวนการเข้าถึง 
(impression : imp)  

ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Post) 
ผ่าน Facebook Fanpage 

: กรมป่าไม้ 300,001 – 
400,000 imp 

จ านวนการเข้าถึง 
(impression : imp)  

ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Post) 
ผ่าน Facebook Fanpage 

: กรมป่าไม้ มากกว่า  
400,000 imp 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

จ านวนการเข้าถึง (impression 
: imp) ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
(Post) ผ่าน Facebook 
Fanpage :  
กรมป่าไม ้

3 จ านวนการเข้าถึง (impression : imp)  
ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Post) ผ่าน 

Facebook Fanpage : กรมป่าไม้ 
589,339 imp 

100 คะแนน 
(3 คะแนน) 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)      
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 ข้อมูลเชิงลึกของ Facebook Fanpage : กรมป่าไม้ โดยดูจากผลลัพธ์การเข้าถึง (impression : imp) เพื่อติดตามดู

ประสิทธิภาพของข่าวประชาสัมพันธ์ (Post) ที่เผยแพร่ 
 การเข้าถึง หมายถึง จ านวนคนที่เห็นข่าวประชาสัมพนัธ์ (Post) อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
 ใช้ข้อมูลการเข้าถึงระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. นโยบายของผู้บริหารกรมป่าไม้ 
2. อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของกรมป่าไม้ ด าเนนิงานตามนโยบาย/ค าสั่งการของผู้บริหาร และสถานการณ์ปัจจุบนั ไม่มีการ

วางแผนประชาสัมพันธล์่วงหนา้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2. งบประมาณในการด าเนนิงานประชาสัมพันธไ์ม่เพียงพอ 
หลักฐานอ้างอิง : 
ข้อมูลเชิงลึกของ Facebook Fanpage : กรมป่าไม้ โดยดูจากผลลัพธ์การเข้าถึง (impression : imp) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)      
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 

ตัวชี้วัดที่ : 6. จ านวนความส าเร็จในการออกค าสั่งทางวินัย  

ค าอธิบาย : การด าเนินการทางวนิัย หมายถึง การด าเนินการทั้งหลายที่กระท าเป็นพิธีการตามกฎหมาย เมื่อข้าราชการพลเรือนลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการ มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวินัย ได้แก่ การสืบสวนหรือสอบสวน การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ การสั่งลงโทษ
หรืองดโทษ การด าเนินการต่างๆ ระหว่างการสอบสวนพิจารณาความผิด เช่น ให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 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 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเรจ็ในการออกค าสั่งทางวินัย  
(ระหว่าง ตุลาคม 64 – กันยายน 65) 
 

5 1 ค าสั่ง 50 คะแนน 
(2.5) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : อยู่ระหว่างน าเรื่องเข้าที่ประชุม อ.ก.พ. กรมป่าไม้ 1 เรื่อง  
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 1. เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย มีภารกิจหลักท่ีต้องปฏิบตัปิระกอบกับ 
แต่ละส านวนมีความซับซ้อนตา่งกัน จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการสอบสวนทางวินัย 
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ท าให้คณะกรรมการไมส่ามารถเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี
เพื่อด าเนินการสอบสวนทางวินัยได้ 
 
หลักฐานอ้างอิง : 1. ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่  324/2565 เรื่อง ลงโทษกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ช้ีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง                     
                         ลงวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านกับริหารกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

        ( ... ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ........... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
       ( ................ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 7. ร้อยละความส าเร็จในการบันทึกใบสั่งซ้ือ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
 

ค าอธิบาย : 1. ส่วนพสัดุรับเรื่อง น าเสนอผู้อ านวยการส่วนพัสดุเพื่อพิจารณาตามสายงาน 
               2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบรับเร่ืองไปด าเนินการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS 
               3. เจ้าหน้าที่น าไปหักงบประมาณที่ส่วนการคลัง 
               4. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)  
               5. เจ้าหน้าที่ส่งคนืเจ้าของเรื่อง  
**ภายในก าหนดระยะเวลา 5 วนัท าการ นับถัดจากวันที่เจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบรบัเร่ืองไปด าเนนิการ   
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 มากกว่าร้อยละ 85 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

   ร้อยละความส าเร็จในการบันทกึใบสั่งซื้อ/
จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

5 ร้อยละ 98.12 100 คะแนน 
(5) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
- สูตรการค านวณ : จ านวนใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ที่ด าเนินการภายในระยะเวลา x 100 

                               จ านวนใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ที่รับมาด าเนินการทั้งหมด 
- วิธีการเก็บข้อมูล : จัดเก็บตามแบบฟอร์มที่ส่วนพัสดุก าหนด 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : หน่วยงานส่วนกลางของกรมปา่ไม้ และระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ........... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

การประเมินประสทิธิภาพผลการด าเนินงาน (Performance Base)   
ตัวชี้วัดที่ : 8. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
ค าอธิบาย :  
 มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม ้

 มีการใช้เทคโนโลยีในการสนบัสนุนระบบจดัการข้อร้องเรียน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน 
 สูตรค านวณ 
                    จ านวนผู้รับบริการ(ผู้ร้องเรียน)ที่มีความพึงพอใจ  X  100 
                     จ านวนผู้รับบริการ(ผู้ร้องเรียน)ที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 เกณฑ์วัดระดับคะแนนความพึงพอใจของแต่ละราย 

 
 
 
 

มากที่สุด 
(ระดับ 5) 

มาก 
(ระดับ 4) 

ปานกลาง 
(ระดับ 3) 

น้อย 
(ระดับ 2) 

น้อยที่สุด 
(ระดับ 1) 

ไม่พึงพอใจ 
(ระดับ 0) 

ร้อยละ 90-100 ร้อยละ 80-89  ร้อยละ 70-79 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 50-59 ต่ ากว่าร้อยละ 50 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จ านวนผู้รับบริการที่มีความพงึพอใจ 
ร้อยละ 75 

จ านวนผู้รับบริการที่มีความพงึ
พอใจ ร้อยละ 75 

จ านวนผู้รับบริการที่มีความพงึ
พอใจ มากกว่าร้อยละ 90 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อ
ร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
 

7 N/A 0 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       ส านักบริหารกลาง โดยศูนย์บริการประชาชน ขอเรียนว่า ยังไม่ได้ด าเนินการตามตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการฯ ในตัวชี้วัด
ที่ 8 ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ รอบ 6 เดือน โดยรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน จะต้องมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ....... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ........... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

1. มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
1.1 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้        

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
1.2 สร้างแบบสอบถามฯ ในรูปแบบ Google Form ผ่านระบบ Google Drive (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
1.3 น าแบบสอบถามฯ ในรูปแบบ Google Form ส่งให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ร้องเรียน) ตอบ

แบบสอบถามฯ ผ่านทาง Application Line หรือ E-mail (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
1.4 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ น า

เรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ และน าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
2. มีการใช้เทคโนโลยีการสนับสนุนระบบจัดการข้อร้องเรียน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดการข้อ

ร้องเรียนของกรมป่าไม้ 
2.1 มีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ผ่านทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
2.2 มีระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านทางเว็บไซต์ 

ทส. 
2.3 มีการน า Mobile Application (Forest4thai) มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ 
2.4 มีการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้ร้อง ผ่านทาง Application Line และ E-mail (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความ

เชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
2. ต้องมีระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและน ามาช่วยในการสนับสนนุการปฏิบัติงาน 
3. ต้องมีข้อมูลผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้และต้องได้รับความรว่มมือจากผู้ร้องเรียนในการตอบแบบสอบถาม  
4. ต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
5. ต้องได้รับการงบประมาณสนับสนุนการปฏบิัติงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน มีไม่เพียงพอ และยังขาดความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญใน

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งมีจ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ค้างอยู่ระหว่างด าเนินการเป็นจ านวนมาก จึงท าให้การจัดการข้อ
ร้องเรียนเป็นไปอย่างล่าช้า และส่งผลให้การแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้ร้อง และการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน
รอบ 6 เดือน 
หลักฐานอ้างอิง : 
- 

 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.....) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64–31มี.ค. 65)                   (.........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                  
(.........) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64– 30 ก.ย. 65) 
 

ตัวชี้วัดที่ : 9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการท างานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ค าอธิบาย : การพัฒนากระบวนการท างานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมป่าไม้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะมีการ
เปลี่ยนรูปแบบการท างานจากเดิม จึงต้องให้ความรู้กับบุคลากรเข้าใจหลักการท างานของโปรแกรม และใช้ระบบอย่างถูกวิธี 
รู้หลักของการสร้างและส่งของเอกสาร แนบเอกสารส่งผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดตามงาน ค้นหา 
เปิดอ่านเอกสารแนบได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
เรื่องข้อมูลข่าวสาร 
เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ผลการด าเนนิงานที่ 1-2 ผลการด าเนนิงานที่ 1-3 ผลการด าเนนิงานที่ 1-4 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการท างาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
 

5 ผลการด าเนนิงาน  
ที่ 1-3 

75 คะแนน 
(3.75) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. จัดท าโครงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
3. เริ่มใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ (วันที่ 1 มีนาคม 2565 – วันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
4. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการปฏิบตัิงาน 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงใหม่ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ปัญหาของการท างาน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี
ความรุนแรง และระบาดอย่างรวดเร็ว จึงท าให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานได้รับความรู้ผ่านการประชุมผ่านระบบ Zoom 
Meeting อาจจะท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน 
หลักฐานอ้างอิง :  
1.  หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส1601.1/826 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เร่ือง ขออนุมัติจัดฝึกอบรม “โครงการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์กรมป่าไม้ รูปแบบใหม่” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.1/ว2845 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เร่ือง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม “โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมป่าไม้ รูปแบบใหม่” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.1/ว3842 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เร่ือง แนวปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ กรมป่าไม้ รูปแบบใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(.............) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
ตัวชี้วัดที่ : 10. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
 
ค าอธิบาย :  เป็นเครือ่งมือส าคัญส าหรับส านกับริหารกลาง ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหนา้ เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ  
                   ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานทีก่ าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1   
ปีงบประมาณ เพือ่ใช้เปน็เครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการ
ให้บริการหนว่ยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซ่ึงประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องด าเนนิการในปีงบประมาณ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10 ร้อยละ 38.96 
 

32.46 คะแนน 
(3.24) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักบริหารกลางด าเนินการเปน็ไปตามแผนที่ก าหนด 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม เจ้าหน้าได้ปฏบิัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้และ
ผู้บริหารให้การสนบัสนุนในการด าเนินงาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(.............) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 11. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 
ค าอธิบาย :ส่วนการคลัง ส านักบริหารกลาง เป็นหน่วยงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบลงทุน ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายภาพรวม ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 4,876,201,800 บาท  จ่ายจริง 2,642,175,294.20 บาท คงเหลือ 2,234,026,505.80 บาท 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 100 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
 

10 ร้อยละ 54.18 45.15 คะแนน 
(4.51) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 -อยู่ระหว่างด าเนนิการ   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
-ทุกหน่วยงานควรให้ความร่วมมือส่งเอกสารการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-การเบิกจ่ายต้องด าเนนิการภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกรมบญัชีกลาง การปฏิบัตงิานต้องใชค้วามละเอียดรอบคอบและต้องท า
การตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจะด าเนินการเบิกจา่ยได้ 
หลักฐานอ้างอิง : 
รายงานสถานการณ์ใช้จา่ยงบประมาณของกรมป่าไม้ จากระบบ GFMIS (ZFMIS46) 
-รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(.............) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

ตัวชี้วัดที่ : 12. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
                  ระดับความส าเร็จของการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือให้บริการ (e-Service) 
 

ค าอธิบาย : 
 ระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Govenment) หมายถึง การให้บริการรับช าระ

เงินจากประชาชนให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ครอบคลุมการท าธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนและประชาชน  

 เพื่อให้การน าเงินส่งคลังของหน่วยงานภาครัฐเข้าสู่ระบบเงินคงคลังได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นการด าเนินการเพื่อยกระดับงานบริการของส่วนราชการไปสู่การ

ให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน  
 ระบบการรับช าระเงินกลางฯ เป็นระบบที่ให้บริการการรับช าระเงินรายได้หรือเงินอื่นให้กับส่วนราชการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านเว็บไซต์ เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ประชาชน โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเดินทางมายังส่วนราชการ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทาง มี
ความสะดวก รวดเร็ว และภาครัฐสามารถน าเงินรายได้ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ผู้ใช้งาน (ประชาชน/ภาคธุรกิจ) สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานส าหรับประชาชน บนหน้าเว็บไซต์ระบบการรับช าระ
เงินกลางฯ โดยเลือกหัวข้อ “คู่มือประชาชน” 

 งานบริการของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (e-Service) ส านักการอนุญาต ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ส านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ และหน่วยงานเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้ 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 

ขั้นตอน 1-2 
 

ขั้นตอน 1-3 
 

ขั้นตอน 1-4 
 

 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ขั้นตอน 1 ระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Govenment) 
ขั้นตอน 2 ด าเนินการใช้ระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Govenment) แก่ผู้รับบริการ  
             และหน่วยงานน าร่องในระยะแรก คือ ส านักการอนุญาต เก่ียวกับการรับช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ          
             ค่าธรรมเนียมอื่น ตลอดจนขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงินโดยกรมบัญชีกลาง 
ขั้นตอน 3 เก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการด าเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
ขั้นตอน 4 ประเมินผลการรับช าระเงินด้วยระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Govenment) 
             เพื่อด าเนินการขยายผลสู่หน่วยงานตามเปา้หมายต่อไป 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(........) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(.............) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับความส าเร็จของการสร้างนวัตกรรม
ในการปรับปรุงกระบวนงานหรือให้บริการ 
(e-Service) 

15 ขั้นตอน 1-2 50 คะแนน 
(7.5) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : เนื่องจากระบบรับช าระเงนิกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of 
Govenment) อยู่ระหว่างท าข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  หน่วยงานของกรมป่าไม ้
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : จ านวนผู้ใชบ้ริการยังไม่ครอบคลมุเนื่องจากการจัดเก็บรายไดส้่งคลังหน่วยงานยังต้องท าข้อตกลงไป
ยังกรมบัญชีกลาง 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที ่ทส 1601.2/14509 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.2/39671 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.....) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64–31มี.ค. 65)                   (.........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                  
(.........) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64– 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพฒันาองคก์ารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (PMQA หมวดที่ 1 – 
หมวดที่ 6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามตัวชี้วดักิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันาองค์การประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (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 20-39 = 1 
2 40-59 = 2 
3 60-79 = 3 
4 80-99 = 4 
5 100= 5 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 ระดับคะแนน 2 50 
(7.5) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามตัวชี้วัดกจิกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
องค์การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 (PMQA หมวดที่ 3 – หมวดที่ 6) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ........ ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ............ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

การประเมินประสทิธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  
ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                 1) : ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองต่อผู้รับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ค าอธิบาย : 
 การสื่อสารและชี้แจงคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนให้กับทุกส านักทางออนไลน์  พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และ

อุปสรรคในการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป 
 เผยแพร่กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในรูปแบบ Infographic หน้าเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
 เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ติดตามเร่ืองร้องเรียนสู่สาธารณะให้เป็นปัจจุบัน 
 ศึกษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อเตรียมการยกระดับศูนย์บริการประชาชนของกรมป่าไม้ให้ได้มาตรฐานศูนย์

ราชการสะดวก (GECC) 
 สูตรค านวณ 

จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองต่อผู้รับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด (A)  คูณ  100 
จ านวนข้อร้องเรียนทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (B) 

 

โดยที่ A หมายถึง จ านวนวันที่ใช้ในด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติของแต่ละประเภทเรื่อง ≤ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการที่ก าหนดไว้ในคู่มือฯ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 75 มากกว่าร้อยละ 80 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3 ร้อยละ 89.27  100 คะแนน 3 คะแนน 
(100 x 3 / 100 = 3) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ส านักบริหารกลาง โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ในตัวชี้วัดที่ 13.1 ร้อยละ

ของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองต่อผู้รับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้  

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ........ ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ............ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

1. การสื่อสารและชี้แจงคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนให้กับทุกส านักทางออนไลน์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา 
และอุปสรรคในการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป  

ผลการด าเนินงาน - ศูนย์บริการประชาชน มีการสื่อสารและชี้แจงคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ให้กับทุกส านักผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชน หัวข้อ “ดาวน์โหลด คู่มือ”และเผยแพร่ผ่านระบบหนังสือเวียนทางเว็บไซต์
กรมป่าไม้ และขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจัดประชุมทางออนไลน์ เพื่อสื่อสารและชี้แจงคู่มือฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป 

2. เผยแพร่กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในรูปแบบ Infographic หน้าเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
ผลการด าเนินงาน – ศูนย์บริการประชาชน มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการขอร้องเรียนในรูปแบบ 

infographic หน้าเว็บไซต์กรมป่าไม้ หัวข้อ “คลังความรู้ (E-Book)” 
3. เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ติดตามเรื่องร้องเรียนสู่สาธารณะให้เป็นปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน - ศูนย์บริการประชาชน มีการเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ติดตามเรื่องร้องเรียนสู่สาธารณะที่ เป็น
ปัจจุบัน โดยสามารถค้นหาเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนเฉพาะเรื่องได้ทางระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ และสามารถ
ติดตามสถานการณ์เรื่องร้องเรียนในภาพรวมทั้งหมดในรูปแบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน 
ประจ าเดือน ทางเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชน หัวข้อ “รายงานสถิติประจ าเดือน” ตลอดจนสามารถติดตามรายงานสถานการณ์
เรื่องร้องเรียนได้ทางเฟสบุ๊คของศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ด้วยอีกทางหนึ่ง 

4. ศึกษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อเตรียมการยกระดับศูนย์บริการประชาชนของกรมป่าไม้ให้ได้
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

ผลการด าเนินงาน - ศูนย์บริการประชาชน มีการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์บริการประชาชน เพื่อเตรียมยกระดับในการเป็นศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ของกรมป่าไม้ให้ได้มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
และคณะท างานฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมคณะท างาน เพื่อร่วมกันศึกษาและสนับสนุนข้อมูลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในส่วนที่เก่ียวข้องของแต่ละหน่วยงาน และเมื่อคณะท างานฯ ได้ผลสรุป
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขาฯ โดยศูนย์บริการประชาชน จะได้จัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อน ารายงานผลสรุปเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาสั่งการ 

5. รายงานสถิติข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองต่อผู้รับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนและไฟป่า (ด าเนินการแล้วเสร็จจนได้ข้อยุติ) (ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 

2564 – 28 มีนาคม 2565) 
ประเภท รวม 

(จ านวน
เรื่อง) 

ผ่าน  
(จ านวน
เรื่อง) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

ไม่ผ่าน 
(จ านวน
เรื่อง) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

หมาย
เหต ุ

เรื่อง
ร้องเรียน 

108 86 79.63 22 20.37  

ไฟป่า 97 97 100 - -  
รวมทั้งสิ้น 205 183 89.27 22 10.73   

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ........ ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ............ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
6. ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนนิงานพัฒนาศนูย์ราชการสะดวก (GECC) ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
7. ต้องมีระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัย ช่วยในการสนับสนนุการปฏบิัตงิาน  
8. ต้องมีการประชุมร่วมกันศึกษาและสนับสนุนข้อมูลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศนูย์ราชการในส่วนที่เก่ียวข้อง

ของแต่ละหน่วยงาน 
9. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของกรมป่าไม้ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานศนูย์ราชการสะดวก (GECC) และต้องได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ ตลอดจน สถานที่ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มีไม่เพียงพอ และขาดความรู้ ความเข้าใจในการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ตลอดจน ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ จึงท าให้การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของกรมป่าไม้ ไม่มี
ความคืบหน้า และเป็นไปอย่างล่าช้า 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. คู่มือแนวทางการปฏบิัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนทางเว็บไซต์ศนูย์บริการประชาชน หัวข้อ “ดาวน์โหลด คู่มือ” 

 
2. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการขอร้องเรียนในรูปแบบ infographic หน้าเว็บไซต์กรมป่าไม้ หัวข้อ “คลัง

ความรู้ (E-Book)” 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ........ ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ............ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

 
3. เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ตดิตามเรื่องร้องเรียนสู่สาธารณะให้เป็นปัจจบุัน 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ........ ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ............ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

 

 
4. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.8/ว17295 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เร่ือง แผนการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก 

(Government Easy Contact Center : GECC) ของกรมป่าไม้ให้เป็นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ........ ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ............ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

สะดวก ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
5. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.8/ว2784 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ราชการ

สะดวก (GECC) ของกรมป่าไม้ และแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาศนูย์ราชการสะดวก (GECC) ของกรมป่าไม ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(   ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

ตัวชี้วัดที่ : 13. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                  2) จ านวนบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีการปฏิบัติน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดตามแผนที่ก าหนด 
 

ค าอธิบาย : เป็นการวัดจ านวนของบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีการปฏิบัติน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดตามแผนการจัดการองค์ความรู้ หรือ
แนวทางของกรมป่าไม้ ที่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนดไว้      
 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ด าเนินการตามขั้นตอน 1-2 แล้ว
เสร็จ 

ด าเนินการตามขั้นตอน 3-4 
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการตามขั้นตอน 5 
แล้วเสร็จ 

 

 โดยที ่
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 1 ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขั้นตอน 2 ทบทวนและรวบรวมองค์ความรู้กรมป่าไม้ด าเนินการตามกระบวนงานที่ก าหนด 

ขั้นตอน 3 ด าเนินการตามกระบวนงานหรือแผนงานที่ก าหนด โดยมีหน่วยงาน 5-10 หน่วยงาน หรือบุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้

ขั้นตอน 4 ด าเนินการตามกระบวนงานหรือแผนงานที่ก าหนด โดยมีหน่วยงาน 5-10 หน่วยงาน หรือบุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และด าเนนิการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

ขั้นตอน 5 ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 4 และสรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดการองค์ความรู้ พร้อมทั้งปัญหา/
อุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

 คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

จ านวนบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีการปฏิบัตนิ าองค์
ความรู้มาถ่ายทอดตามแผนที่ก าหนด 
 

10 ด าเนินการขั้นตอน
ที่ 2 แล้วเสร็จ 

 

50 คะแนน 
(5) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ทบทวนและรวบรวมองค์ความรู้กรมป่าไม้ด าเนนิการตามกระบวนงานที่ก าหนด 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(   ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการแนวทางการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ 
- หน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องให้การสนับสนนุและความร่วมมือต่อการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3243/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคระท างานการจดัการความรู้ กรมป่าไม้  
2. ทบทวนและรวบรวมองค์ความรู้กรมป่าไม้ด าเนนิการตามกระบวนงานที่ก าหนด 
- หนังสือกรมป่าไมท้ี่ ทส 1601.4/ว 5179 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง แบบส ารวจหัวข้อองค์ความรู้และจัดท ารายละเอียด
องค์ความรู้ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)      
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 

ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                 3) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ค าอธิบาย : การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการวัดความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่วางไว้ โดยพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติไดจ้ริงตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ต่ ากว่าร้อยละ 70  ร้อยละ 71-79 ร้อยละ 80-100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

 คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

2 N/A 
 

0 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
- ร้อยละเฉลี่ยของผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1.รายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 
2.คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของทุกหน่วยงาน 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. ค าสั่งกรมปา่ไม้ ที่ 389/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 
2. หนังสือส านักบริหารกลาง ที ่ทส 1601.3/ว 1542 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เร่ือง ขอเชิญประชุมคณะท างานจัดท าแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565-2569 วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1   
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)      
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 

ตัวชี้วัดที่ : 13. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                  4) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการในการท างาน
ของกรมป่าไม ้
ค าอธิบาย :  
- การวัดความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมป่าไม้เป็นการประเมินความพึงพอใจในการท างาน
และความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้  เพื่ อน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาส่งเสริมความเป็นอยู่  
ของบุคลากรกรมป่าไม้ให้มีความพึงพอใจในการท างาน  
- หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้สามารถน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผลส ารวจมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน เพื่อให้บุคลากรกรมป่าไม้เกิดความพึงพอใจในการท างานและมีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สวัสดิการในการท างานของกรมป่าไม้ ระดับ

ปานกลาง 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
และสวัสดิการในการท างานของกรม

ป่าไม้ ระดับมาก 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
และสวัสดิการในการท างานของกรมป่าไม้ 

ระดับมากที่สุด 
 

            เกณฑ์การให้คะแนน :  จ านวนระดบัคะแนนที่ก าหนดไว้มี 5 ระดับ ดงันี้ 
                                          ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด     คะแนนร้อยละ 1-20 
                                          ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย          คะแนนร้อยละ 21-40 
                                          ระดับ 3 หมายถึง พึงพอปานกลาง       คะแนนร้อยละ 41-60 
                                          ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก          คะแนนร้อยละ 61-80 
                                          ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด     คะแนนร้อยละ 81-100 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและ 
สวัสดิการในการท างานของกรมป่าไม้ 

2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อการจัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวกและสวัสดิการในการท างาน
ของกรมป่าไม้  ระดบัปานกลาง 

50 คะแนน 
(1) 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)      
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ปัจจุบนัมีการระบาดของเชื้อไวรสัโควิด 19 และปจัจัยอื่นๆ จึงท าให้การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและสวสัดิการในการท างาน
ของกรมป่าไม้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเปา้หมาย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผู้ตอบแบบส ารวจให้ความร่วมมอืในการตอบแบบส ารวจตามความเป็นจริง 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ปัจจุบนัมีการระบาดของเชื้อไวรสัโควิด 19 และปจัจัยอื่นๆ จึงท าให้การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและสวสัดิการในการท างาน
ของกรมป่าไม้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
หลักฐานอ้างอิง : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(  ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(…….) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

ตัวชี้วัดที่ : 13. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                  5) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานปรับปรุงแบบการตดิตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
 

ค าอธิบาย : เป็นระดับของความส าเร็จของการด าเนินงานปรับปรุงการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
ก าหนดเป็นระดบัขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหนา้
ของสัดส่วนของปริมาณงานที่ส าเร็จตามเป้าหมายแตล่ะระดบั ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ 
 

โดยที ่
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 1 มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาปรับปรุงแนวทาง/วิธีการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

ขั้นตอน 2 จัดท าแบบติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม และแนวทางการจัดท ารูปเล่ม 

ขั้นตอน 3 รายงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ 

ขั้นตอน 4 แจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนด 

ขั้นตอน 5 เผยแพร่เอกสารลงเว็บไซต์ของส่วนฝีกอบรม กรมป่าไม้ 

 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ขั้นตอน 3  
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ 

ขั้นตอน 4 
แจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อปฏิบตัิตาม

แนวทางที่ก าหนด 
 

ขั้นตอน 5 
เผยแพร่เอกสารลงเว็บไซต์ของส่วน

ฝึกอบรม กรมป่าไม ้
 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(  ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(…….) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานปรับปรุง
แบบการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

2 ขั้นตอน 1  
 

0 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาปรับปรุงแนวทาง/วิธีการติดตามประเมนิผลโครงการฝึกอบรม 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารสนับสนนุและให้การสนับสนุนการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างเต็มที่ 
2. หน่วยงานที่จดัฝึกอบรมมีความพร้อมต่อการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
3. มีการรายงานผลการด าเนินการ และน าผลสรุปมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาบคุลากรของ 
กรมป่าไม้ต่อไป 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
อาจมีความคลาดเคลื่อนจากการท าตามแนวทางการติดตามประเมนิผลโครงการ 
หลักฐานอ้างอิง : 
- หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5714 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง ขอให้ส่งข้อมูลโครงการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(  ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(…….) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

ตัวชี้วัดที่ : 13. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
                   6)ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ 
                   

ค าอธิบาย : เป็นร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาและยกระดบังานบริการ การรับช าระและออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
               ด้วยระบบช าระเงินกลางของกรมบัญชีกลาง (e-Payment Portal of Government) 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60  
 ยื่นช าระผ่าน ระบบการรับช าระเงินกลาง
ของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal 
of Govenment) ได้โดยผูร้ับบริการไม่

ต้องเดินทางไปตดิต่อ ณ ส านักงาน  

ร้อยละ 75  
ยื่นช าระผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงาน 
หรือของหน่วยงานอ่ืนในระบบรับช าระเงิน

กลางของบริการภาครัฐ และออก
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

มากกว่าร้อยละ 90 
สามารถเริม่ให้บริการได้ และมจี านวน
ผู้ใช้งานผ่านระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 ของจ านวนผู้รับบริการทั้งหมด 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับความส าเร็จของการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง
กระบวนงานหรือให้บริการ (e-Service) 

2 มากกว่าร้อยละ 90 100 คะแนน 
(2) 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นการด าเนินการ       
เพื่อยกระดับงานบริการของส่วนราชการไปสู่การให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :จ านวนผู้ใชบ้ริการผา่นระบบช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment) 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : หน่วยงานที่ต้องการใช้ระบบช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment) ยังไมส่ามารถน าเงนิที่
รับเข้าระบบได้ทั้งหมด 
หลักฐานอ้างอิง : 
1.รายงานการรับช าระเงนิกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
2.รายการการรับช าระเงนิที่รับช าระ ณ ส านักงาน ซึ่งไม่สามารถเข้าระบบรับช าระเงนิกลางฯได้ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักบริหารกลาง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารกลาง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(  ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)                (.......) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)                        
(…….) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) 
 

ตัวชี้วัดที่ : 13. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
                   7)ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานข้อบังคับขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
                   

ค าอธิบาย : การปรับปรุงระบบเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม ้
 

เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานข้อบังคับขั้นพืน้ฐานดา้นความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 3 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนนิงาน 
ขั้นตอน 1 พิจารณาทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ แผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาปรับปรุงแนวทาง/วิธีการ 
             ติดตามประเมนิผลโครงการฝึกอบรม 
ขั้นตอน 2 น าเสนอแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้เพื่อผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่แผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
             ให้บุคลากรรับทราบ เพื่อน าไปสู่การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย 
ขั้นตอน 3 ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานข้อบังคับขัน้
พื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 

2 ขั้นตอน 1 
พิจารณาทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ แผน

อัคคีภัยของกรมป่าไม้ 

50 คะแนน 
(1) 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. กรมป่าไม้ ได้มีหนงัสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ ทส 1601.7/ว 3852 ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอใหพ้ิจารณาทบทวน ศกึษา วิเคราะห์ 
แผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ และแจ้งส านักบริหารกลาง ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 
2. หนว่ยงานทีไ่ด้ทบทวนแผนอคัคีภัย จ านวน 13 หนว่ยงาน 
3. ส านักบรหิารกลาง ได้มีหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 1760 ลงวนัที่ 25 มีนาคม 2565 เรือ่ง ขอให้พิจารณาทบทวน ศึกษา 
วิเคราะห์ แผนอคัคีภัยของกรมปา่ไม้ แจ้งหนว่ยงานที่ยังไม่ได้ทบทวนแผนอัคคีภัยให้ด าเนินการโดยด่วน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  หน่วยงานของกรมป่าไม ้
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 

หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 3852 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เร่ือง ขอให้พิจารณาทบทวน ศึกษา 
วิเคราะห์ แผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
                      2. หนังสือส านักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 1760 ลงวันที่ 3 มีนาคม เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวน ศึกษา 
วิเคราะห์ แผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ 
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