
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลุ่มนิติการ 

 

( ……) 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) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1.การพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบั ค าสั่ง (ร่าง
กฎกระทรวงเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ....) 

10 คณะอนุ
กรรมการฯ 
พิจารณาแล้ว
เสร็จ (ขั้นตอนที่ 
3) 

คณะกรรมการ
พัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วย
การป่าไมพ้ิจารณา
และให้ความ
เห็นชอบต่อร่าง
กฎกระทรวง 
(ขั้นตอนที่ 4) 

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามส่งร่าง
กฎกระทรวง
เสนอ สป.ทส.
เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย 
ทส. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
และเสนอตาม
ขั้นตอนต่อไป
(ขั้นตอนที่ 5) 

คณะอนุกรรมการพิจารณายก
ร่างกฎกระทรวงเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้พิจารณา และให้ความ
เห็นชอบต่อร่างกฎกระทรวง 

50 
คะแนน 

5 คะแนน 
(50 x10/100=5) 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

2.การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย 20 55 เรื่อง 65 เร่ือง 75 เร่ือง 75 เรื่อง 100 
คะแนน 

20 คะแนน 
(100 x20/100=20) 

3.การด าเนินการตามขัน้ตอนการหาผู้รับ
ผิดทางละเมิด 

20 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ได้ด าเนินการเป็นตาม
ขั้นตอนในการหาตัวผู้รับผิด
ทางละเมิดครบทุกข้ันตอน
ตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ 
จ านวนเรื่องท่ีรับเข้าและ
ส่งออก ที่เก่ียวกับความรับ
ผิดทางละเมิด 
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 – 31 
มี.ค.65 มีดังนี้ 
1.เรื่องรับเข้า มีจ านวน 360 
เรื่อง  
2.เรื่องส่งออก มีจ านวน 
300 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน  
=ร้อยละ 75 
*หมายเหตุรวมเรื่อง ลับ 

75 
คะแนน 

15 คะแนน 
(75 x20/100=15) 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

4.การด าเนินคดีให้ทันระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดหรือตามค าสั่งศาล และการ
ตรวจสอบประวัติการด าเนนิคดอีาญา
เจ้าหน้าที่กรมปา่ไม ้
-จ านวนผลการด าเนนิงานดา้นคดี เร่ือง
ด าเนินการครบถ้วน ถูกต้องทุกเรื่อง
เรียบร้อย 
-จ านวนผลการตรวจสอบประวตัิ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
ราชการของกรมป่าไมท้ี่ถูกด าเนนิคดีอาญา 

10 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(190 เรื่อง) 

100 
คะแนน 

10 
(100 x10/100=10) 

5.การด าเนินคดีปกครองให้ทันระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรือตามค าสั่งศาล 

10 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 10 
(259 เรื่อง) 

100 
คะแนน 

10 
(100 x10/100=10) 

6.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2565 
(ร้อยละ 100 ของการด าเนินงานเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบภาครัฐต่างๆที่
เก่ียวข้องในกิจการของกรมป่าไม้ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 3,000 เรื่อง) 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 
95 

ร้อยละ 52 
(1,569 เรื่อง) 

43.33 
คะแนน 

4.33 
(43.33 x10/100=4.33) 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน) 
(D) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

7.ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ภาพรวม) 
(งบประมาณทีไ่ด้รับประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 = 3,010,400 บาท) 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 44 
(1,319,774.27 บาท) 

36.67 
คะแนน 

3.67 
(36.67 x10/100=3.67) 

8.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนพฒันาองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

10  
ระดับคะแนน  

1 - 2 

 
ระดับคะแนน  

3 - 4 

 
ระดับคะแนน  

5 

ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะท างานฯ 
รวบรวมข้อมู ล  ศึ กษา  และ
พิจารณายกร่างกฎหมาย เพื่อ
พัฒนาการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

75 
คะแนน 

7.5 คะแนน 
(75 x10/100=7.5) 

รวม 100      75.50 คะแนน 
(5+20+15+10+10+4.33+

3.67+7.5) 

สรุปผล  ระดับมาตรฐาน
ขั้นสูง 

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



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ตัวอย่าง  การค านวณคะแนนผลการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(E) เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ตัวชี้วัด ก. 20 80 90 100 85 ไร ่ 62.50 คะแนน 
 

12.5 คะแนน 
(62.5 x 20/100 = 12.5) 

2. ตัวชี้วัด ข. 30 10 15 20 18 ราย 90 คะแนน 
 

27 คะแนน 
(90 x 30 / 100 = 27) 

3. ตัวชี้วัด ค. 20 ร้อยละ 90  ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 คะแนน 
 

20 คะแนน 
(100 x 20 / 100 = 20) 

4. ตัวชี้วัด ง. 15 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 100 คะแนน 
 

15 คะแนน 
(100 x 15 / 100 = 15) 

5. ตัวชี้วัด จ. 15 240 - 350 199 0 คะแนน 
 

0 คะแนน 
(0 x 15 / 100 = 0) 

รวม 100      74.50 คะแนน 
(12.5 + 27 + 20 + 15 + 0) 

สรุปผล  ระดับ 
มาตรฐานขั้นต้น 

  เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 
ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.การพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง  
(ร่างกฎกระทรวงเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ....) 
 
ค าอธิบาย : การด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน  
1. ตรวจสอบรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเป็น
ภาระแก่ประชาชน ซึ่งต้องจัดให้มีหรือแก้ไข หรือจัดท ากฎหมาย 
ล าดับรองที่ออกตามความในกฎหมายต่างๆ 
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ....  
3. คณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงแล้วเสร็จส่งกลุ่มนิติการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้พิจารณา 
4. คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่าง
กฎกระทรวง 
5. อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามส่งร่างกฎกระทรวงฯ ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ
ตามข้ันตอนต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาแล้วเสร็จ (ข้ันตอน

ที่ 3) 

คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบต่อร่างกฎกระทรวง 

(ข้ันตอนที่ 4) 

อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามส่งร่าง
กฎกระทรวงเสนอ สป.ทส.เพ่ือ

เสนอคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย ทส. พิจารณาให้

ความเห็นชอบ และเสนอตาม
ขั้นตอนต่อไป(ข้ันตอนที่ 5) 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 

แบบฟอร์มท่ี 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

การพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
 

10 ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ย ก ร่ า ง
กฎกระทรวงเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้พิจารณา และให้ความเห็นชอบต่อร่าง
กฎกระทรวง 

5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : กลุ่มนิติการร่วมเป็นคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงฯ และเป็นฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการพัฒนาความรู้ของนิติกรด้าน
การยกร่างกฎหมาย 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

หลักฐานอ้างอิง : ร่างกฎกระทรวงเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2.การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย 
 
ค าอธิบาย :  
1. ตอบข้อหารือหรือให้ความเห็นข้อกฎหมายต่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานภายในและภายนอกกรมป่าไม้ 
2. ขั้นตอนการด าเนินงานตอบข้อหารือด้านกฎหมาย 
   2.1 มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
   2.2 ผู้รับมอบหมายพิจารณาร่างตอบความเห็น 
   2.3 เสนอผู้อ านวยการส่วนฯ ตรวจพิจารณาลงนาม ภายในเวลา 5 วันท าการ 
   2.4 ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 2.3 แล้วเสร็จ เสนอผู้อ านวยการส านักฯ เพ่ือพิจารณาลงนาม ภายในเวลา 3 วันท าการ 
   2.5 ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 2.4 แล้วเสร็จ แจ้งผลให้กับผู้หารือ หรือผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ภายในเวลา 3 วันท าการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

55 เรื่อง 65 เรื่อง 75 เรื่อง 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

การตอบข้อหารือด้าน
กฎหมาย 
 

20 75 เรื่อง 20 

 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ด าเนินการตอบข้อหารือตามขั้นตอนที่ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่ขอหารือเพียงพอต่อการให้ความเห็นในปัญหา 
ข้อกฎหมาย 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 3.การด าเนินการตามขั้นตอนการหาผู้รับผิดทางละเมิด 
 
ค าอธิบาย : 
ตรวจสอบการด าเนินการตามขั้นตอนการหาผู้รับผิดทางละเมิด ตั้งแต่ข้ันตอนการพิจารณาเสนอความเห็นในการออกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดภายในอายุความตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 จนกระบวนการพิจารณาส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาภายในระยะเวลาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

การด าเนินการตามข้ันตอน
การหาผู้รับผิดทางละเมิด 
 

20 300 เรื่อง 75 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ฝ่ายสืบสวนสอบสวน กลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดขั้นตอนการหาผู้รับผิดทางละเมิด  
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
1.งบประมาณกิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ 
2.กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ของกรมป่าไม้ 
3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนสิบสวนสอบสวน เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
พ้ืนที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ในการสืบสวนสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ขาดความช านาญ/เชียวชาญ/
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการสืบสวนสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
2.เรื่องที่ได้รับมอบหมายมีความซับซ้อนและมีข้อยุ่งยางในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
3.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ขาดงบประมาณและ
การอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างจังหวัด 
หลักฐานอ้างอิง : 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 4.การด าเนินคดีให้ทันระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือตามค าสั่งศาล 
ค าอธิบาย : 
-พิจารณาจากผลการด าเนินงานด้านคดีให้ทันภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามค าสั่งศาล 
-จ านวนผลการด าเนินคดี หมายถึง จ านวนผลการปฏิบัติงานด้านคดีแพ่ง และด าเนินการตามก าหมายต่อจากงานด้าน
คดีอาญา โดยปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/8107 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549 (การพิจารณา
ประนีประนอมยอมความ)หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว64 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548 (แนวทางปฏิบัติการ
บังคับคดีและการสืบหาหลักทรัพย์) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว44 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 
(หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง) 
-จ านวนผลการตรวจสอบประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการของกรมป่าไม้ ที่ถูกด าเนินคดีอาญา เพ่ือใช้
ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน/การโอน/การย้าย/การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์/การลาเพ่ือศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

การด าเนินคดีให้ทันระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนดหรือตาม
ค าสั่งศาล 
 

10 190 เรื่อง 100 คะแนน 

 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ฝ่ายคดีท่ัวไป กลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ รวบรวมสรุปข้อมูลจากทะเบียนหนังสือส่งออกภายใน (ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายคดีทั่วไป) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมาณกิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 
   2.1 พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
   2.2 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
   2.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง,ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   2.4ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,ประมวลกฎหมายอาญา 
3 .ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนคดี กลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ในส านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้พ้ืนที่ 
4. เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. เร่งจัดสรรอัตราก าลังเพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านคดี 
2. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการด าเนินคดี 
หลักฐานอ้างอิง : 
-ทะเบียนหนังสือส่งออกภายใน (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายคดีท่ัวไป)ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 5.การด าเนินคดปีกครองให้ทันระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือตามค าสั่งศาล 
 
ค าอธิบาย : 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

การด าเนินคดีปกครองให้ทัน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
หรือตามค าสั่งศาล 
 

10 259 เรื่อง ร้อยละ 100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
การพิจารณาผลส าเร็จของร้อยละในการด าเนินคดีปกครองให้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือตามค าสั่งศาล 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :- 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
การด าเนินงานคดีปกครองมีก าหนดระยะเวลา และมีปริมาณงานเป็นจ านวนมาก 
หลักฐานอ้างอิง :- 
 

 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ กลุ่มนิติการ 
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)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 6.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 
ค าอธิบาย : 
พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องในกิจการของ
กรมป่าไม้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565 
 
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 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

10 1,569 เรื่อง 4.33 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณงานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งาน
ยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่ งานติดตามผลการปฏิบัติงานอื่นๆ 
2.ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และอ่ืนๆ 
3.ด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และตัวผู้รับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 
4.ด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
5.การด าเนินคดีปกครองความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 
6.ค่าธรรมเนียมศาล 
7.จัดประชุมชี้แจงกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่หรือพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องในการตรากฎหมาย 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1.งบประมาณกิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ 
2.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานงานของกลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สผส-ก) ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 7.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
 
ค าอธิบาย :  
-พิจารณาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 
 

10 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 
2565 จ านวน 1,319,774.27 บาท  

(งบด าเนินงาน) 

3.67 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
-รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565 
    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1.งบประมาณกิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ 
2.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานงานของกลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :- 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
หลักฐานอ้างอิง : 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สผส-ก) ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 8.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ค าอธิบาย :- 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

พิจารณากฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาให้บริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
จ านวน 1 ฉบับ 
(ระดับคะแนน 1 2) 

 

แต่งตั้งคณะท างานฯ เพ่ือ
ศึกษา และพิจารณายก
ร่างกฎหมาย พัฒนาการ
ให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(ระดับคะแนน 3 4) 

คณะท างานยกร่าง
กฎหมายแล้วเสร็จ จ านวน 
1 ฉบับ 
(ระดับคะแนน 5) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
 

10 ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะท างานฯ รวบรวม
ข้อมูล ศึกษา และพิจารณายกร่างกฎหมาย 
เพื่ อ พัฒน าก า ร ให้ บ ริ ก า ร ใ น รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

7.5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : กลุ่มนติิการร่วมเป็นคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงฯ และเปน็ฝา่ย
เลขานุการของคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :ความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการพัฒนาความรู้ของนิติกรด้าน
การยกร่างกฎหมาย 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 กลุ่มนิติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ กลุ่มนิติการ 

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)  
 
หลักฐานอ้างอิง : ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกฎกระทรวงและระเบียบที่เก่ียวกับด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 


