
 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

ของส่วนราชการระดับกรม 

 
 
 
 

    
ส ำหรับดำวน์โหลดเอกสำร 



๒    

แบบ - กรม 

 
 
 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  

ของส่วนราชการ   

 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติว่า ก.พ. 

มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจ

เรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใดๆ  

มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของขา้ราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร

บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  

เพื่อให้ส่วนราชการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้ าราชการพลเรือน 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร

บุคคลของข้าราชการพลเรือนของสว่นราชการ 

๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิข์องการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ 

และข้อมูลการใชจ้า่ยงบประมาณ  



๓    

แบบ - กรม 

๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนที่ ๒ 

๕. ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบ - กรม)  

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม 



๔    

แบบ - กรม 

รายงานการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

 
 
โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน 

ชื่อ-สกุล นายพลกฤษณ์  นาคศิริ  

ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๙๖  

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๕๙๕ 

E-Mail : ddbybkk@gmail.com 

 

 

 

ขอรับรองข้อมูลผลการด าเนินงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

                      

               

            ลงช่ือ     

                             (นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์) 

                     รองอธิบดีกรมป่าไม ้ปฏิบัติราชการแทน 

                                    อธิบดีกรมป่าไม้           



๕    

แบบ - กรม 

รายงานสรุปผลการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐาน

ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ตัวชี้วัดการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้

คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
1 2 3 

ค่า

คะแนน

ที่ได ้

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

มติทิี ่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  20.00         13.75   

1.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

บุคคล  

5.00 0   5 5 5.00   

1.2 การบริหารจัดการอัตราก าลัง                

  1) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 3.75 1 2 3 3 3.75 
 

  2) แผนสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้ 3.75 1 2 3 2 2.50 
 

  3) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรท่ี

มทัีกษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม

และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

3.75 1 2 3 1 1.25 

 

  4) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร

ทุกระดับ เพื่อสร้างความตอ่เนื่องใน

การบริหารราชการ 

3.75 1 2 3 1 1.25 

 

มติทิี ่2 ประสทิธิภาพของการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล  

20.00         15.56   

 2.1 สัดสว่นคา่ใชจ้า่ยดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมคีวามเหมาะสม 

และสะทอ้นผลิตภาพของบุคคล 

(Productivity) 

6.67 1 2 3 1 2.22   

 2.2 ฐานขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากร

บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมท่ีจะ

น าไปใชป้ระโยชนอ์ยู่เสมอ 

6.67 1 2 3 3 6.67   



๖    

แบบ - กรม 

ตัวชี้วัดการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้

คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
1 2 3 

ค่า

คะแนน

ที่ได ้

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

 2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ 

6.67 1 2 3 3 6.67   

มติทิี ่3 ประสทิธิผลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

20.00         20.00   

 3.1 ระบบการบริหารผลการปฏบัิตงิาน 10.00 1 2 3 3 10.00   

 3.2 สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

อย่างตอ่เนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากร

ของสว่นราชการ 

10.00 1 2 3 3 10.00   

มติทิี ่4 ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

20.00         20.00   

 4.1 การสง่เสริมให้การบริหารทรัพยากร

บุคคลของสว่นราชการมีธรรมาภบิาล 

10.00 1 2 3 3 10.00   

 4.2 บทบาทของผู้น าองค์กรตอ่การ

ด าเนนิการเกี่ยวกับจริยธรรม 

กฎหมาย และความรับผิดชอบตอ่การ

ตัดสนิใจด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี 

10.00 1 2 3 3 10.00   

มติทิี ่5 คุณภาพชีวิตการท างานและความ

สมดลุระหวา่งชีวิตกับการท างาน  

20.00         20.00   

 5.1 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 15.00 1 2 3 3 15.00   

 5.2 ระบบการท างานที่เอื้อประโยชน์

ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับ

องคก์ร 

5.00 0   5 5 5.00   

น้ าหนักรวม 100.00 ค่าคะแนนทีไ่ด ้ 89.31   

 



๗    

แบบ - กรม 

มิติที ่๑ ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9- ๒๕64 

(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ

ส่วนราชการ 
ประเด็นท่ีมุ่งให้ความส าคัญในการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ ๑ ป้องกันรักษา

พืน้ที่ป่าที่เหลอือยู่ให้คงอยู่ 

และยั่งยืน 

ประเด็นที่ 2 แก้ไขปัญหา

ราษฎรในพืน้ที่ป่าไม้อย่าง

เป็นระบบและเป็นธรรม 

ประเด็นที่ 3 ปรับปรุงและ

บูรณาการด้านการพัฒนา

องค์กรและกฎหมายใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

ประเด็นที่ 4 บูรณาการ

และส่งเสริมการมีสว่นร่วม

ทุกภาคส่วน 

ประเด็นที่ 5 ฟื้นฟูป่าเสื่อม

โทรมและป่าที่ถูกบุกรุก

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ประเด็นที่ 6 เพิ่มพื้นที่ป่า

นอกเขตพื้นที่ป่ าไม้ตาม

กฎหมาย 

ประเด็นที ่7 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการบริหารจัดการ 

 

ปีที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 3 

 

 

1. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดรับกับภารกิจของ 

กรมป่าไม้ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม ้

5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม 

7. สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 

1. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดรับกับภารกิจของ 

กรมป่าไม้ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม 

7. สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 

1. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังใหส้อดรับกับภารกิจของกรมป่าไม ้



๘    

แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ

ส่วนราชการ 
ประเด็นท่ีมุ่งให้ความส าคัญในการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม 

7. สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 

1. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดรับกับภารกิจของ 

กรมป่าไม้ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม 

7. สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 

1. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดรับกับภารกิจของ 

กรมป่าไม้ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม 

7. สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 

 



๙    

แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ

ส่วนราชการ 
ประเด็นท่ีมุ่งให้ความส าคัญในการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังใหส้อดรับกับภารกิจของกรมป่าไม้ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม 

7. สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

๑) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

 

 

2 ๑. ใช้แผนอัตราก าลังของอดตีที่ผ่าน โดยไม่มีข้อมูลการ

วิเคราะห์อัตราก าลังที่สว่นราชการต้องการ (๑ คะแนน) 

๒. มีขอ้มูลการวิเคราะหอ์ัตราก าลัง เพื่อจัดท าแผนกรอบ

อัตราก าลังประจ าปีที่ส่วนราชการตอ้งการ และน าไป 

สู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ 

อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน) 

๓. มกีารตดิตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง

อย่างตอ่เนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และ

ระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา  

(๓ คะแนน) 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

 

 

2 
(8.73%) 

๑. มแีนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และ

แต่งตั้งอย่างไมเ่ป็นทางการชัดเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้ได้ตามกรอบ

อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖  

ของกรอบอัตราก าลัง (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้ได้ตามกรอบ

อัตราก าลัง โดยมอีัตราว่างไม่เกินรอ้ยละ ๖  

ของกรอบอัตราก าลัง (๓ คะแนน) 



๑๐    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

3) แผนบริหารจัดการกลุ่ม

บุคลากรที่มทีักษะ หรือสมรรถนะ

สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่าง

เป็นระบบ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

 

1 1. มีแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Descriptions)  

ของต าแหน่งงานส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของ 

ส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

2. มีแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development 

Plan) ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลัก 

ของสว่นราชการ (๒ คะแนน)    

3. ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้

ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่มทีักษะ หรอืสมรรถนะสูง และจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 

เพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน) 

4)  แผนการสร้างและพัฒนา

ผู้บริหารทุกระดับเพื่อสร้างความ

ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

- ๑. ก าหนดต าแหน่งหลักที่ตอ้งการสรา้งความตอ่เนื่อง 

ในการบริหารราชการ พร้อมเกณฑค์ุณสมบัติ 

ที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหลักดังกล่าว (Success Profile) 

(๑ คะแนน) 

๒. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งหลักกับ

บุคลากรผู้มีสิทธิทุกคน เพื่อจัดท าแผนการสร้างและ

พัฒนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบ (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนา

ผูบ้รหิารเพื่อความตอ่เนื่องในการบริหารราชการ  

    (๓ คะแนน) 

มิติที่ ๒ ประสิทธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพ
ของบุคลากร (Productivity) 
(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

1 ๑. มีรายงานต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากรของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
(๑ คะแนน) 

๒. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนของปีงบประมาณ
ปัจจุบันกับปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้หรอืลดลงอย่างไร พรอ้มทั้งวิเคราะหถ์ึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
(๒ คะแนน) 



๑๑    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๓. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ 

พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพใหชั้ดเจน 
(สามารถวัดผลได้) เพื่อน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพก าลังคน
ในรอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดับสูงของส่วนราชการ   
(๓ คะแนน) 

ด้านข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะ

น าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

๓ ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มกีารปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที  

(๒ คะแนน) 

๓. ฐานขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของ

ส านักงาน ก.พ. และข้อมูล ณ ๑ เมษายน 

 มีความถูกต้องตรงกัน (๓ คะแนน) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรใหม้ีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

3 ๑. มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรอืระบบ 

การให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรอืระบบการใหบ้ริการด้าน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ 

อย่างนอ้ย ๓ ระบบ ดังนี้ (๒ คะแนน) 

๒.๑ ระบบบุคลากร (พนักงานราชการ) 

๒.๒ ระบบงานข้าราชการ 

๒.๓ ระบบงานลูกจา้งประจ า 

มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบ

สารสนเทศที่พัฒนาขึน้ตามข้อ ๒ มาปรับปรุงใหก้ารใช้

ระบบสารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไป 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ (๓ คะแนน) 

 

 



๑๒    

แบบ - กรม 

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการตาม ว๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน) 

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลติ

หลัก หรอืมาตรฐานงาน (Job Standard)  

ของต าแหน่งตามที่ก าหนด (๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและ

จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการได้อย่าง

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

ดังนี้ (๓ คะแนน) 

 เพื่อการเลื่อนเงนิเดือน 

 เพื่อการพัฒนาบุคลากร 

 เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล 

กลุ่มที่มทีักษะ หรอืสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนา 

ทางก้าวหน้าในอาชีพ 

 เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่ง 

ที่สูงขึ้น 

 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน 

ของขา้ราชการ/ส านัก กอง/องค์กร 

 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 

สนับสนุนให้เกดิการเรียนรูแ้ละพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากร

ของส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management) ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า  

๒ เรื่อง (๑ คะแนน) 

๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรอื On-the-Job 

Training) ของบุคลากรระดับหัวหนา้งานหรอืการถ่าย

โอนความรู้จากผูท้ี่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน 

โดยเฉพาะองค์ความรูใ้นภารกิจหลัก และรวบรวม

เป็นข้อมูลองค์ความรูเ้พื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ

บุคลากรผูป้ฏิบัติงานรุน่ต่อไป (๒ คะแนน) 

มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและ 



๑๓    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

การเรียนรูใ้นระบบการสอนงานของบุคลากรและ

หัวหน้างาน เพื่อใหบุ้คลากรผูป้ฏิบัติงานมีทักษะและ

สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และน าไปใช้

ในการปรับปรุงระบบการสอนงานใหม้ีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ (๓ คะแนน) 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

การส่งเสริมใหก้ารบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภบิาล 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ๑. มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนด 

ในกฎ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. หรอื หนังสอืเวียน ก.พ.  

(๑ คะแนน) 

๒. การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณา 

โดยค านึงถึงระบบคุณธรรมเป็นส าคัญ (ความรู้ 

ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และ

ประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการ เพื่อสร้าง 

ความเช่ือมั่นว่าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกลไกที่สว่นราชการใช้

มีดังต่อไปนี ้(๓ คะแนน) 

๓.๑ แนวปฏิบัติและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา

และบรรจุแตง่ตั้ง กรณีการบรรจุ การย้าย  

การโอน การช่วยปฏิบัติราชการ การยืมตัว

ข้าราชการ/ลูกจา้งประจ าและการลาออกจากราชการของ

กรมป่าไม้ 

๓.๒ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหลายช่องทาง เช่น 

ทางหนังสือ เว็ปไซต์ สายด่วนกรมป่าไม้ ๑๓๑๐ กด ๓  

 

 

 

 

 

 



๑๔    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ
ด าเนินการเกีย่วกบัจริยธรรม 
กฎหมาย และความรับผดิชอบต่อ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจ านวนเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบปี 
(ระบุเรื่อง และจ านวนข้าราชการที่ร้องทุกข์แยกตาม
ประเภทเรื่องที่รอ้งทุกข์) 
   -ไม่มี- 
๑. ผูน้ าองค์กรมกีระบวนการอย่างไรในการสร้าง
บรรยากาศเพื่อส่งเสริม ก ากับ และสง่ผลใหบุ้คลากร 
ในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  

       ผูบ้ริหารกรมป่าไม้ มีกระบวนการในการสร้าง
บรรยากาศ เพื่อสง่เสริม ก ากับ และสง่ผลใหบุ้คลากร
เป็นองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยเป็น
หัวหนา้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ มีอ านาจ
หนา้ที่ตามที่ก าหนดในประมวลจรยิธรรมข้าราชการ 
พลเรอืน โดยจัดตัง้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็น
หนว่ยงานภายใน รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรม 
จรยิธรรมและงานคุ้มครองจรยิธรรมของกรมป่าไม้ 
๒. ผูน้ าองค์กรมสี่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนา 
กลุ่มบุคลากรที่มทีักษะหรอืสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร 
และการพัฒนาผูน้ าในอนาคตขององค์กร 
เพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง     

ผูบ้ริหารกรมป่าไม้มีสว่นรว่มในการเข้ารับการ
ฝกึอบรมหลักสูตรกิจกรรมการสรา้งความคุ้นเคย  
เพื่อลดความแตกต่างระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผูใ้ต้บังคับบัญชา โดยเน้นกระบวนการกลุ่มและ 
กลุ่มสัมพันธ์เพื่อสรา้งการเรียนรูร้่วมกัน เป็นพลังผลักดัน
ให้บุคลากรเกิดความกระตือรอืร้น สร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานส่งผลใหง้านที่ท าอยู่นัน้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ที่ตัง้ไว้ สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ความสุขกาย สบายใจ 
ในการท างานด้วยเหตุนี้จงึท าให้บุคลากรอยากอยู่และ
ปฏิบัติงานให้องค์กร 

 
 

 



๑๕    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๓. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาส 
ใหข้้าราชการ มีสว่นร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
     ผูบ้ริหารกรมป่าไม้ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ

ในการใชจ้ัดอบรม/โครงการต่างๆ ให้กับข้าราชการและ

บุคลากรในหนว่ยงานในการเข้ารับ 

การฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู ้

ความสามารถ และสมรรถนะในการท างาน ถือเป็น 

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มอียู่ให้มีประสิทธิภาพ 

มิติที่ ๕  คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชวีติกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

สภาพแวดล้อมในการท างาน  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

๓ ๑. จัดใหม้ีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
ขั้นพืน้ฐาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  (๑ คะแนน)  

๒. จัดให้มกีิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติของข้าราชการพลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพ
การท างานของ ส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการ
ได้ครอบคลุมในทุกมิติ แตก่ิจกรรมที่ด าเนนิการ 
มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ 
(๒ คะแนน) 

๓. จัดใหม้ีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพการท างาน
ของ ส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุม 
ในทุกมิติ และกิจกรรมที่ด าเนินการมีมากกว่า 
ครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ  (๓ คะแนน) 

ระบบการท างานที่เอื้อประโยชน์

รว่มกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับ

องคก์ร 

(น้ าหนักร้อยละ ๕) 

5 ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธีการท างานที่สามารถ

ช่วยใหบุ้คลากรสามารถท างานได้เต็มศักยภาพ 

สามารถสร้างสรรคแ์ละส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพใหก้ับ

ส่วนราชการ ทั้งนี ้ตามผลการด าเนินการที่ปรากฏ 

ในยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวติของสว่นราชการ

ในมิตดิ้านการท างาน  

        เพื่อใหข้้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ 

ต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงานและ



๑๖    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
บรรยากาศการท างาน การจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวย

ความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ

ต้องการและสภาพของสว่นราชการ และเป็นการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของ 

ส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากรผูป้ฏิบัติงาน

และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง

และใหก้ าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการ 

ให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศนท์ี่ตอ้งการ 

           กรมป่าไม้ได้จัดท าแผนปฏิบัติการสร้างความ

ผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจ าปี 

พ.ศ. 2561 ทั้งนี ้มีโครงการเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต

ของบุคลากรกรมป่าไม้ในด้านการท างาน ดังนี้ 

      1. การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริม 

ให้ทุกหนว่ยงานในกรมป่าไม้มกีารด าเนินการจัดการ

องค์ความรู้ โดยการพัฒนาถ่ายทอด และแลกเปลี่ยน

องค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานในสังกัดทราบ 

       2. โครงการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งเพื่อ

ความก้าวหน้า วัตถุประสงค์เพื่อสรา้งขวัญก าลังใจและ

ความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคลากรในองค์กร  

ให้บุคลากรมคีวามพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

      3. โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายจาก

ส านักลงสู่สว่น/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างบรรยากาศในการสื่อสาร และความสัมพันธ์ 

ที่ดรีะหว่างผูบ้ังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

      4. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 

วัตถุประสงค์เพื่อใหบุ้คลากรไดรับความรูความเข้าใจ 

ในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา และสามารถ

น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันรวมถึงชีวติ 

การท างานได้ 



๑๗    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
      5. แผนเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรอืภาวะ

ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจัดการกับ

เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น สามารถระงับเหตุได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

      6. โครงการวันสถาปนากรมป่าไม้ วัตถุประสงค์ 

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงาน  

ใหม้ีความรัก ความสามัคคี และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

รายการ 
2561 2560 2559 

จ านวน สัดส่วน  จ านวน  สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 

2.1.1 ก าลังคนของส่วนราชการ           

1) ข้าราชการ 1,995 18.84    2,003  18.41 2,015 18.20 

2) ลูกจา้งประจ า 1,230 11.61   1,472  13.53 1,606 14.50 

3) ลูกจา้งช่ัวคราว - -              

-    

- - - 

4) พนักงานราชการ* 7,365 69.55   7,405  68.06 7,452 67.30 

ผลรวมก าลังคน 10,590 100.00   10,880  100.00 11,073 100.00 

2.1.2 การเคลื่อนไหวของข้าราชการ           

1) การเขา้รับราชการ 61 100.00         63    100.00  46 100.00 

     บรรจุใหม ่ 47 77.05         23  36.51 25 54.35 

     รับโอน 14 22.95         39  61.90 21 45.65 

     บรรจุกลับ - -           1  1.59 0 0.00 

     การเขา้รับราชการตามมาตรา 56 - -            -    0.00 0 0.00 

2) การสูญเสยีข้าราชการ 107 100.00           98  100.00 98 100.00 

     ลาออก 29 27.10         15  15.31 24 24.49 

     ใหโ้อน 10 9.35         14  14.29 20 20.41 

     เกษียณอายุราชการ 60 56.08         61  62.24 39 39.80 



๑๘    

แบบ - กรม 

รายการ 
2561 2560 2559 

จ านวน สัดส่วน  จ านวน  สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 

     อื่นๆ 8 7.47           8  8.16 15 15.31 

* กรอบอัตราพนักงานราชการ ที่เป็นฐานกรอบของลูกจา้งประจ า จ านวน 774 อัตรา 

๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ 

รายการ 

2561 2560 2559 

กรอบที่ม ี จ านวน 

(คน) 

อัตรา

ว่าง 

กรอบที่ม ี จ านวน 

(คน) 

อัตรา

ว่าง 

กรอบที่ม ี จ านวน 

(คน) 

อัตรา

ว่าง 

บริหาร 4 3 1 4 4 - 4 4 0.00 

อ านวยการ 23 23 - 23 21 8.70 23 21 8.70 

วิชาการ 880 818 62 866 815 5.89 840 812 3.33 

ทั่วไป 1,088 956 132 1,110   1,013  8.74 1,148 1,023 10.89 

รวม 1,995 1,800 195 2,003    1,853  7.49 2,015 1,860 7.69 

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ 

ช่วงอายุ 

(ป)ี 
2561 2560 ป ี2559 

  ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

<= 24 3 1 - 3 - 1 

25-29 25 28 21 18 24 21 

30-34 56 31 77 43 84 46 

35-39 110 86 97 76 95 52 

40-44 79 82 79 118 66 168 

45-49 53 280 44 318 34 370 

50-54 32 428 39 510 50 461 

>=55 53 453 42 368 33 355 

รวม 411 1,389 399 1,454  386 1,474 

 

 



๑๙    

แบบ - กรม 

๒.๔ จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

รายการ 2561 2560 2559 2558 

ข้าราชการ 36 19 23 23 

พนักงานราชการ 44 19 17 15 

รวม 80* 38 40 38 

หมายเหตุ : * หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ฝกึอบรม และงานวินัย 

๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

2.5.1 งบประมาณตาม 

พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

   งบประมาณรวมของ

ส่วนราชการ (ล้านบาท) 

   งบประมาณรายจ่าย

ประเภท งบบุคลากร  

(ล้านบาท) 

 

 

 

5,634,733,833.24 

 

 

2,519,472,100 

 

 

 

100.00 

 

 

44.71 

 

 

 

5,244,440,604.67 

 

 

2,511,911,000.00 

 

 

 

100.00 

 

 

57.45 

 

 

 

4,461,017,600 

 

 

2,385,039,200 

 

 

 

100.00 

 

 

53.46 

2.5.2 ข้อมูลรายงาน

ตน้ทุนรวมแยกตาม 

แหลง่เงิน (เบิกจ่ายจริง) 

   คา่ใชจ้่ายบุคลากร 

   คา่ใชจ้่ายดา้นการ

ฝึกอบรม 

   คา่ใชจ้่ายเดินทาง 

   คา่ตอบแทนใชส้อยวัสดุ

และค่าสาธารณูปโภค 

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตัด

จ าหนา่ย 

   คา่ใชจ้่ายเงินอุดหนุน 

   ตน้ทุนในการผลิตอื่น 

 

 

 

2,775,479,368.82 

50,012,021.47 

 

441,186,543.60 

2,174,069,237.00 

 

138,782,994.83 

 

55,188,743.52 

14,924.00 

 

 

 

58.44 

1.05 

 

9.29 

45.77 

 

2.92 

 

1.16 

0.0 

 

 

 

2,749,550,025.35 

48,425,791.48 

 

385,621,094.23 

1,886,482,334.85 

 

123,200,536.34 

 

47,698,100.00 

3,462,722.42 

 

 

 

54.62 

0.63 

 

7.19 

24.34 

 

1.96 

 

0.85 

0.03 

 

 

 

2,682,615,668.02 

33,156,286.43 

 

351,096,379,.33 

1,545,272,558.71 

 

95,801,679.30 

 

40,313,400 

1,247,172.80 

 

 

 

56.48 

0.70 

 

7.39 

32.54 

 

2.02 

 

0.85 

0.03 
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รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

   รวมต้นทุนผลผลิต 5,634,733,833.24 100.00 4,256,058,468.06 100 4,749,503,147.59 100 

2.5.3 ข้อมูลรายงาน

ตน้ทุนกิจกรรมย่อย

เกี่ยวกับบุคลากร 

   ตน้ทุนรวมดา้นบริหาร

บุคลากร (บาท) 

   จ านวนบุคลากรท่ีใช้

ค านวณ (คน) 

   ตน้ทุนต่อหนว่ยด้าน

บริหารบุคลากร 

   ตน้ทุนดา้นการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

   จ านวนช่ัวโมง/คน  

การฝึกอบรม 

   ตน้ทุนต่อหนว่ยด้านการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

2,775,479,368.82 

 

10,590.00 

 

262,084.93 

 

50,012,021.47 

 

 

 

 

 

 

 

2,624,033,647.84 

 

10,880 

 

241,179.56 

 

48,425,791.48 

 

 

 
 

 
2,974,310,615 

 

11,073 

 

245,260.72 

 

33,156,286.43 

 

เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง   - 
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๒.6 ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของ 

ส่วนราชการ (ใช้ขอ้มูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 

ผลการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินงานตาม

หลักภารกิจพื้นฐาน 

งานประจ างานตาม

หนา้ที่ปกติ หรืองาน

ตามหน้าท่ีความ

รับผิดชอบหลัก งาน

ตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล 

หรือมตคิณะรัฐมนตรี 

(Functional Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพืน้ท่ีป่า

ไมข้องประเทศ 
   

   1.1.1 จ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ - ส ารวจจาก

ภาพถ่ายดาวเทียม 
    
เงื่อนไข : ตอ้งรักษาจ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ในพืน้ท่ี

วกิฤต 20 จังหวัด ให้เพิ่มขึ้นหรือคงท่ี 

(เชยีงใหม่ เชยีงราย แม่ฮ่องสอน ล าปาง น่าน 

พะเยา ตาก พษิณโุลก สโุขทัย เพชรบูรณ์ 

เลย นครราชสมีา อุบลราชธานี อุดรธานี 

นครพนม มุกดาหาร กาญจนบุรี ราชบุรี 

สงขลา กระบี่) 

102.156 ล้านไร่ 

พื้นท่ีป่าไม้ในพืน้ท่ีวิกฤต  

20 จังหวดั ลดลงจากปี  

พ.ศ. 2558-2559 จ านวน 

83,098.09 ไร่ 

 

 

  

      1.1.2 จ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีทวงคนืได้ – 

เข้าครอบครอง 
 ปม. 18,355.72 ไร่   

      1.1.3 จ านวนพื้นท่ีการปลูกฟื้นฟูป่า ปลูกป่าได้ 92,000 ไร่   

 1.2 การปลูกปา่เศรษฐกิจในพืน้ท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ 

10,000 ไร่   

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ที่ปา่

สงวน 

 

 

 

 

 

3,753 จุด   
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องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

2. ประสิทธิภาพใน

การด าเนนิงานตาม

หลักภารกิจ

ยุทธศาสตร์ แนวทาง

ปฏรูิปภาครัฐ นโยบาย

เร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็น

พเิศษ (Agenda Base) 

2.1 ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชน 

       2.1.1 ร้อยละการด าเนนิการตาม

แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน 

 

 

ด าเนินการตามแผนฯ  

(เม.ย.-ก.ย.61)  ได้ครบถ้วน  

รอ้ยละ 112.50 

 

 

 

 

       2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญ

ท่ีทันต่อสถานการณ์  
ร้อยละ 100   

2.2 จ านวนการจัดหาที่ดินใหผู้ย้ากไร้      

     - พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

 

- ป่าสงวนแห่งชาติ   

   244,655 ไร่ 1 งาน 

42.37 ตารางวา 

  (244,655.3559 ไร่) 

 

 

 

     - พื้นท่ีป่าถาวร ป่าถาวร 

241,018 ไร่ 1 งาน  

21 ตารางวา 

(241,018.3025 ไร่) 

  

2.3 ร้อยละของจ านวนขอ้มูลท่ีน าเขา้ระบบ

ข้อมูลภูมสิารสนเทศ 

สามารถน าขอ้มูลเข้าสูร่ะบบ

ข้อมูลภูมสิารสนเทศได้ 

ร้อยละ 100 

  

3. ประสิทธิภาพใน

การด าเนนิงานตาม

หลักภารกิจพื้นท่ี/ท้อง

ถิ่นฯ (Area Base)  

 

กรมป่าไม้ไม่มีตัวชีว้ัดในองค์ประกอบนี้    

4. ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมฯ 

(Innovation Base) 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม 
    - การพัฒนาระบบปฏบัิตกิารค้นหาพืน้ท่ี

บุกรุกดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาระบบปฏบัิตกิาร

ค้นหาพืน้ท่ีบุกรุกดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

  

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตงิาน 

ด าเนนิกิจกรรมได้  

คิดเป็นร้อยละ 90.697  

ของผลผลิตตามแผน 

(ผลผลิตตามแผน 43 ผลผลิต 

ผ่าน 39 ผลผลิต 

ไมผ่่าน 4 ผลผลิต) 
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องค์ประกอบ 

การประเมิน 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

5. ศักยภาพในการ

เป็นสว่นราชการท่ีมี

ความส าคัญเชิง

ยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา (Potential 

Base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

(10 โครงการ) 

ผลการด าเนนิงาน  

คิดเป็นร้อยละ 97.77 

และผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ  

คิดเป็นร้อยละ 96.6152 

  

5.2 การด าเนนิการจัดท าแผนปฏรูิปองคก์าร ส่งแบบฟอร์มการจัดท าข้อเสนอ

การเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-

2564) ได้ภายในเวลาที่

ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด 

  

  ๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

ระดับผลการ

ประเมิน 

ช่วงคะแนนการ

ประเมิน 

ช่วงร้อยละการ

เลื่อนเงนิเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

2561* ดีเด่น 90-100 3.00-6.00 23 1,391 

 
ดีมาก 80-89.99 2.5-2.99 

 

276 

 
ด ี 70-79.99 2.00-2.49 

 

64 

 
พอใช้ 60-69.99 1.50-1.99 

 

5 

 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อน  - 

2560 ดีเด่น 90-100 3.00-6.00 22 1,351 

  ดีมาก 80-89.99 2.5-2.99   360 

  ด ี 70-79.99 2.00-2.49   90 

  พอใช้ 60-69.99 1.50-1.99   2 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อน   0 

2559 ดีเด่น 90-100 3.00-6.00 22 1,257 

  ดีมาก 80-89.99 2.5-2.99   395 

  ด ี 70-79.99 2.00-2.49   170 

  พอใช้ 60-69.99 1.50-1.99   0 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อน   0 

หมายเหตุ : * ไม่ได้เลื่อน เนื่องจากขาดคุณสมบัติ  41 ราย       
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๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

          -  

๒.๘  นวัตกรรมด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของส่วนราชการเพื่อการปรับปรุง

วิธีการ กระบวนการ หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการ

เตรียมการรองรับสถานการณ์ในอนาคตที่จะส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นหรือ 

มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น หรือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่เป็นอยู่ของส่วนราชการ  (โปรดระบุชื่อนวัตกรรม และแสดงความเชื่อมโยงของนวัตกรรม 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับ 

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  โดยแสดงสาระส าคัญของวิธีการ

ด าเนนิการ พร้อมผลสัมฤทธิ์ทีไ่ด้จากการด าเนินการ โดยสามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมได้ตาม

ความเหมาะสม) 

 ๒.๘.๑ ชื่อนวัตกรรมหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ของส่วนราชการ 

     คู่มอืการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ (performance Management System : PMS)  

 ๒.๘.๒ ความเชื่อมโยงของนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็นยุทธศาสตร์

ของส่วนราชการ 

     กรมป่าไม้ก าหนดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ พ .ศ. 2559-

2564 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 บริหารระบบผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดโครงการจัดท าแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 

กรมป่าไม้ ซึ่งส านักบริหารกลาง โดยส่วนการเจ้าหนา้ที่เป็นผู้รับผดิชอบ  

      ส่วนการเจ้าหน้าที่  ในฐานะหน่วยงานที่ รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

กรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมป่าไม้ จึงได้

จัดท าคู่มือการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ และน าผลการปฏิบัติราชการไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร การพิจารณาความดี

ความชอบ และการบริหารงานบุคคล ต่อไป  
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๒.๘.๓ วิธีการด าเนินงาน 

  1) ศกึษา รวบรวมข้อมูล แบบทุติยภูมิ 

  2) วางแผน และก าหนดองคป์ระกอบของคู่มือ 

  3) จัดท ารา่งคู่มือ 

  4) แจ้งเวียนใหห้นว่ยงานในสังกัดกรมป่าไม้ พิจาณาและให้ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ 

  5) เสนอผูบ้ริหารกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  6) แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด และน าไปสู่การปฏิบัติ 

๒.๘.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 หน่วยงำนในสังกัดกรมป่ำไม้มีคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และ

ใช้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงผลงำน และคุณภำพของงำน รวมถึงภำพรวมควำมส ำเร็จขององค์กร

และพนักงำนรำยบุคคล ที่เชื่อมโยงกำร วำงแผนเชิงกลยุทธ์กับกำรปฏิบัติงำนของบุคคลในทุกระดับ  

ช่วยใหผู้บ้ริหำรสำมำรถน ำวิสัยทัศน์และ แผนธุรกิจขององค์กรมำเป็นเป้ำหมำยที่วัดได้และผกโยงเข้ำกับ

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ภำรกิจและกำรวัดผล กำรด ำเนินงำนขององค์กรเข้ำด้วยกัน และให้บุคลำกร

ทรำบและมองเห็นถึงกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนและ แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกลยุทธ์

กรมป่ำไม้ 

 

 

 



๒๖    

แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงขอ้มูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 
๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่ม ี(ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 

 แสดงเป็นภาพรวมของสว่นราชการ  และ 

 แยกประเภทตามต าแหน่งอ านวยการ/ต าแหนง่วิชาการ/ต าแหน่งทั่วไป 

 

 



๒๗    

แบบ - กรม 

 
 

 
 
 
 



๒๘    

แบบ - กรม 

 
 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 



๒๙    

แบบ - กรม 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ขอ้มูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 
๓.๕ แผนภาพพีรามิดขา้ราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 

 



๓๐    

แบบ - กรม 

 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหนา้ที่ตอ่บุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑    

แบบ - กรม 

๓.7.แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 

 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชงิคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 

 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

 

 

 
 


