แบบรายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี
ของส่วนราชการระดับกรม

สำหรับดำวน์โหลดเอกสำร

๒
แบบ - กรม

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี
ของส่วนราชการ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติว่า ก.พ.
มีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้ า ราชการพลเรื อ นในกระทรวงและกรม เพื่ อ รั ก ษาความเป็ น ธรรมและมาตรฐานด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอานาจ
เรีย กเอกสารและหลั ก ฐานจากส่ ว นราชการ หรื อให้ผู้ แทนส่ วนราชการ ข้า ราชการ หรือ บุค คลใดๆ
มาชี้แ จงข้ อเท็จ จริง และให้มี อ านาจออกระเบีย บให้ก ระทรวงและกรมรายงานเกี่ ย วกั บ การบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.
๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการจั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข้ าราชการพลเรื อ น
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งให้สานักงาน ก.พ. เป็นประจาทุกปี
๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ
๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิข์ องการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
๑) ข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลกาลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ
และข้อมูลการใช้จา่ ยงบประมาณ

๓
แบบ - กรม
๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนที่ ๒
๕. ให้ส่วนราชการจัดทารายงานประจาปีตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด (แบบ - กรม)
ส่งให้สานักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม

๔
แบบ - กรม

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนราชการ กรมป่าไม้

ขอรับรองข้อมูลผลการดาเนินงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ
(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล นายพลกฤษณ์ นาคศิริ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๙๖
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๕๙๕
E-Mail : ddbybkk@gmail.com

๕
แบบ - กรม

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
เกณฑ์การให้
คะแนน
ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

มิตทิ ี่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

20.00

1.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล
1.2 การบริหารจัดการอัตรากาลัง

5.00

0

1) แผนอัตรากาลังของส่วนราชการ

3.75

1

2) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้

3.75

3) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่
มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ
4) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
ทุกระดับ เพื่อสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการ
มิตทิ ี่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.1 สัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม
และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล
(Productivity)
2.2 ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะ
นาไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ

2

3

ผลการดาเนินงาน
ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
13.75

5

5

5.00

2

3

3

3.75

1

2

3

2

2.50

3.75

1

2

3

1

1.25

3.75

1

2

3

1

1.25

20.00

15.56

6.67

1

2

3

1

2.22

6.67

1

2

3

3

6.67

หมายเหตุ

๖
แบบ - กรม
เกณฑ์การให้
คะแนน
ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

1

2

3

ค่า
คะแนน
ที่ได้

1

2

3

3

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
6.67

2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้

6.67

มิตทิ ี่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
3.1 ระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิ าน

20.00
10.00

1

2

3

3

10.00

3.2 สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการ
มิตทิ ี่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4.1 การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล

10.00

1

2

3

3

10.00

4.2 บทบาทของผู้นาองค์กรต่อการ
ดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อการกากับดูแลองค์กรที่ดี
มิตทิ ี่ 5 คุณภาพชีวิตการทางานและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

20.00

20.00

20.00

10.00

1

2

3

3

10.00

10.00

1

2

3

3

10.00

20.00

20.00

5.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน

15.00

1

5.2 ระบบการทางานที่เอื้อประโยชน์
ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับ
องค์กร
น้าหนักรวม

5.00

0

100.00

2

3

3

15.00

5

5

5.00

ค่าคะแนนทีไ่ ด้

89.31

หมายเหตุ

๗
แบบ - กรม

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน)
๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9- ๒๕64
(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ
ประเด็นที่ ๑ ป้องกันรักษา ปีที่ ๑
พืน้ ที่ป่าที่เหลืออยู่ให้คงอยู่
และยั่งยืน
ประเด็นที่ 2 แก้ไขปัญหา
ราษฎรในพืน้ ที่ป่าไม้อย่าง
เป็นระบบและเป็นธรรม
ประเด็นที่ 3 ปรับปรุงและ
บูรณาการด้านการพัฒนา
องค์กรและกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 4 บูรณาการ
และส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ปีที่ 2
ทุกภาคส่วน
ประเด็นที่ 5 ฟื้นฟูป่าเสื่อม
โทรมและป่าที่ถูกบุกรุก
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็ น ที่ 6 เพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า
นอกเขตพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ต าม
กฎหมาย
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ปีที่ 3

ประเด็นที่มุ่งให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. พั ฒ นาระบบติด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและอั ต ราก าลั ง ให้ ส อดรั บ กั บ ภารกิ จ ของ
กรมป่าไม้
3. เพิ่มประสิทธิ ภาพในการจัดการระบบข้อมู ลสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้
5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม
7. สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
1. พั ฒ นาระบบติด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและอั ต ราก าลั ง ให้ ส อดรั บ กั บ ภารกิ จ ของ
กรมป่าไม้
3. เพิ่มประสิทธิ ภาพในการจัดการระบบข้อมู ลสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้
5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม
7. สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
1. พั ฒ นาระบบติด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดรับกับภารกิจของกรมป่าไม้

๘
แบบ - กรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ

ประเด็นที่มุ่งให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. เพิ่มประสิทธิ ภาพในการจัดการระบบข้อมู ลสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้
5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม
7. สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
ปีที่ 4 1. พั ฒ นาระบบติด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและอั ต ราก าลั ง ให้ ส อดรั บ กั บ ภารกิ จ ของ
กรมป่าไม้
3. เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการจั ดการระบบข้ อมู ลสารสนเทศด้ านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้
5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม
7. สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
ปีที่ 5 1. พั ฒ นาระบบติด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและอั ต ราก าลั ง ให้ ส อดรั บ กั บ ภารกิ จ ของ
กรมป่าไม้
3. เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการจั ดการระบบข้ อมู ลสารสนเทศด้ านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้
5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม
7. สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน

๙
แบบ - กรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ

ประเด็นที่มุ่งให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีที่ 6 1. พั ฒ นาระบบติด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดรับกับภารกิจของกรมป่าไม้
3. เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการจั ดการระบบข้ อมู ลสารสนเทศด้ านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้
5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าโปร่งใสและเป็นธรรม
7. สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน

๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากาลัง (๑๕ คะแนน)
รายการ
๑) แผนอัตรากาลังของส่วนราชการ
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)

คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
2
๑. ใช้แผนอัตรากาลังของอดีตที่ผ่าน โดยไม่มีข้อมูลการ
วิเคราะห์อัตรากาลังที่สว่ นราชการต้องการ (๑ คะแนน)
๒. มีขอ้ มูลการวิเคราะห์อัตรากาลัง เพื่อจัดทาแผนกรอบ
อัตรากาลังประจาปีที่ส่วนราชการต้องการ และนาไป
สู่การกาหนดจานวน ประเภท และระดับตาแหน่ง เสนอ
อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน)
๓. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
อย่างต่อเนื่อง และนาไปสู่การกาหนดจานวน ประเภท และ
ระดับตาแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา
(๓ คะแนน)
๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้
2
๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และ
(8.73%)
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)
แต่งตั้งอย่างไม่เป็นทางการชัดเจน (๑ คะแนน)
๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้ ได้ตามกรอบ
อัตรากาลัง โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖
ของกรอบอัตรากาลัง (๒ คะแนน)
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้ ได้ตามกรอบ
อัตรากาลัง โดยมีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖
ของกรอบอัตรากาลัง (๓ คะแนน)

๑๐
แบบ - กรม
รายการ
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
3) แผนบริหารจัดการกลุ่ม
1
1. มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions)
บุคลากรที่มที ักษะ หรือสมรรถนะ
ของตาแหน่งงานสาคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่าง
ส่วนราชการ (๑ คะแนน)
เป็นระบบ
2. มีแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)
Plan) สาหรับตาแหน่งสาคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลัก
ของส่วนราชการ (๒ คะแนน)
3. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้
ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่มที ักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ
เพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน)
4) แผนการสร้ า งและพั ฒ นา
๑. กาหนดตาแหน่งหลักที่ตอ้ งการสร้างความต่อเนื่อง
ผู้บริหารทุกระดับเพื่อสร้างความ
ในการบริหารราชการ พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ
ที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งหลักดังกล่าว (Success Profile)
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)
(๑ คะแนน)
๒. ประเมิ น สมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง หลั ก กั บ
บุ ค ลากรผู้ มี สิ ท ธิ ทุ ก คน เพื่ อ จั ด ท าแผนการสร้ า งและ
พัฒนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบ (๒ คะแนน)
๓. มี แ ผนพั ฒ นารายบุ ค คลตามแผนการสร้ า งและพั ฒ นา
ผูบ้ ริหารเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
(๓ คะแนน)

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพ
ของบุคลากร (Productivity)
(น้าหนักร้อยละ ๖.๖๗)

คะแนน
1

เกณฑ์การให้คะแนน
๑. มีรายงานต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากรของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๑ คะแนน)
๒. เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนของปีงบประมาณ
ปัจจุบันกับปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ หรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
(๒ คะแนน)

๑๑
แบบ - กรม
รายการ

คะแนน

ด้านข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุ คคลมี ความถู กต้ อง พร้ อมที่ จะ
นาไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ
(น้าหนักร้อยละ ๖.๖๗)

๓

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
(น้าหนักร้อยละ ๖.๖๗)

3

เกณฑ์การให้คะแนน
๓. จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพกาลังคน ประจาปีงบประมาณ
พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน
(สามารถวัดผลได้) เพื่อนาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพกาลังคน
ในรอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารระดับสูงของส่วนราชการ
(๓ คะแนน)
๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน)
๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอและทันท่วงที
(๒ คะแนน)
๓. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของ
สานักงาน ก.พ. และข้อมูล ณ ๑ เมษายน
มีความถูกต้องตรงกัน (๓ คะแนน)
๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบ
การให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑ คะแนน)
๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้
อย่างน้อย ๓ ระบบ ดังนี้ (๒ คะแนน)
๒.๑ ระบบบุคลากร (พนักงานราชการ)
๒.๒ ระบบงานข้าราชการ
๒.๓ ระบบงานลูกจ้างประจา
มีการนาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึน้ ตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้
ระบบสารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไป
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ (๓ คะแนน)

๑๒
แบบ - กรม

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๓
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
(น้าหนักร้อยละ ๑๐)
การปฏิบัติราชการตาม ว๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน)
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิต
หลัก หรือมาตรฐานงาน (Job Standard)
ของตาแหน่งตามที่กาหนด (๒ คะแนน)
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจาแนกความแตกต่างและ
จัดลาดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้อย่าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยถูกนาไปใช้ประโยชน์
ดังนี้ (๓ คะแนน)
 เพื่อการเลื่อนเงินเดือน
 เพื่อการพัฒนาบุคลากร
 เพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล
กลุ่มที่มที ักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนา
ทางก้าวหน้าในอาชีพ
 เพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น
 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
ของข้าราชการ/สานัก กอง/องค์กร
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
3
๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากร
Management) ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า
ของส่วนราชการ
๒ เรื่อง (๑ คะแนน)
(น้าหนักร้อยละ ๑๐)
๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job
Training) ของบุคลากรระดับหัวหน้างานหรือการถ่าย
โอนความรู้จากผูท้ ี่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน
โดยเฉพาะองค์ความรูใ้ นภารกิจหลัก และรวบรวม
เป็นข้อมูลองค์ความรูเ้ พื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
บุคลากรผูป้ ฏิบัติงานรุน่ ต่อไป (๒ คะแนน)
มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและ

๑๓
แบบ - กรม
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
การเรียนรูใ้ นระบบการสอนงานของบุคลากรและ
หัวหน้างาน เพื่อให้บุคลากรผูป้ ฏิบัติงานมีทักษะและ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน และนาไปใช้
ในการปรับปรุงระบบการสอนงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ (๓ คะแนน)

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๓
การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร
๑. มีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กาหนด
บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล
ในกฎ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ.
(น้าหนักร้อยละ ๑๐)
(๑ คะแนน)
๒. การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณา
โดยคานึงถึงระบบคุณธรรมเป็นสาคัญ (ความรู้
ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และ
ประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน)
๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกลไกที่สว่ นราชการใช้
มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน)
๓.๑ แนวปฏิบัติและวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง กรณีการบรรจุ การย้าย
การโอน การช่วยปฏิบัติราชการ การยืมตัว
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจาและการลาออกจากราชการของ
กรมป่าไม้
๓.๒ จัดให้มีช่องทางการร้องเรีย นหลายช่องทาง เช่น
ทางหนังสือ เว็ปไซต์ สายด่วนกรมป่าไม้ ๑๓๑๐ กด ๓

๑๔
แบบ - กรม
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

บทบาทของผู้นาองค์กรต่อการ
ดาเนินการเกีย่ วกับจริยธรรม
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อการกากับดูแลองค์กรที่ดี
(น้าหนักร้อยละ ๑๐)

3

ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๑ คะแนน)
โปรดระบุจานวนเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบปี
(ระบุเรื่อง และจานวนข้าราชการที่ร้องทุกข์แยกตาม
ประเภทเรื่องที่รอ้ งทุกข์)
-ไม่มี๑. ผูน้ าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้าง
บรรยากาศเพื่อส่งเสริม กากับ และส่งผลให้บุคลากร
ในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
ผูบ้ ริหารกรมป่าไม้ มีกระบวนการในการสร้าง
บรรยากาศ เพื่อส่งเสริม กากับ และส่งผลให้บุคลากร
เป็นองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยเป็น
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ มีอานาจ
หน้าที่ตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน โดยจัดตัง้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็น
หน่วยงานภายใน รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้
๒. ผูน้ าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนา
กลุ่มบุคลากรที่มที ักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร
และการพัฒนาผูน้ าในอนาคตขององค์กร
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ผูบ้ ริหารกรมป่าไม้มีสว่ นร่วมในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรกิจกรรมการสร้างความคุ้นเคย
เพื่อลดความแตกต่างระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา โดยเน้นกระบวนการกลุ่มและ
กลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างการเรียนรูร้ ่วมกัน เป็นพลังผลักดัน
ให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้น สร้างขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงานส่งผลให้งานที่ทาอยู่นนั้ ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตงั้ ไว้ สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ความสุขกาย สบายใจ
ในการทางานด้วยเหตุนี้จงึ ทาให้บุคลากรอยากอยู่และ
ปฏิบัติงานให้องค์กร

๑๕
แบบ - กรม
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓. ผู้ น าองค์ ก รมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งไรในการเปิ ด โอกาส
ให้ข้าราชการ มีสว่ นร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูบ้ ริหารกรมป่าไม้ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการใช้จัดอบรม/โครงการต่างๆ ให้กับข้าราชการและ
บุคลากรในหน่วยงานในการเข้ารับ
การฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะในการทางาน ถือเป็น
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มอี ยู่ให้มีประสิทธิภาพ

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน (๒๐ คะแนน)
รายการ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
(น้าหนักร้อยละ ๑๕)

ระบบการทางานที่เอื้อประโยชน์
ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับ
องค์กร
(น้าหนักร้อยละ ๕)

คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
ขั้นพืน้ ฐาน เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร (๑ คะแนน)
๒. จัดให้มกี ิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพ
การทางานของ ส่วนราชการโดยสามารถดาเนินการ
ได้ครอบคลุมในทุกมิติ แต่กิจกรรมที่ดาเนินการ
มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ
(๒ คะแนน)
๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพการทางาน
ของ ส่วนราชการโดยสามารถดาเนินการได้ครอบคลุม
ในทุกมิติ และกิจกรรมที่ดาเนินการมีมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ (๓ คะแนน)
5 ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธีการทางานที่สามารถ
ช่วยให้บุคลากรสามารถทางานได้เต็มศักยภาพ
สามารถสร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับ
ส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการดาเนินการที่ปรากฏ
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของส่วนราชการ
ในมิตดิ ้านการทางาน
เพื่อให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงานและ

๑๖
แบบ - กรม
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
บรรยากาศการทางาน การจัดสวัสดิการและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพของส่วนราชการ และเป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของ
ส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากรผูป้ ฏิบัติงาน
และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง
และให้กาลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการ
ให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตอ้ งการ
กรมป่าไม้ได้จัดทาแผนปฏิบัติการสร้างความ
ผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจาปี
พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ มีโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรกรมป่าไม้ในด้านการทางาน ดังนี้
1. การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริม
ให้ทุกหน่วยงานในกรมป่าไม้มกี ารดาเนินการจัดการ
องค์ความรู้ โดยการพัฒนาถ่ายทอด และแลกเปลี่ยน
องค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
2. โครงการปรับปรุงกาหนดตาแหน่งเพื่อ
ความก้าวหน้า วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและ
ความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคลากรในองค์กร
ให้บุคลากรมีความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
3. โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายจาก
สานักลงสู่สว่ น/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างบรรยากาศในการสื่อสาร และความสัมพันธ์
ที่ดรี ะหว่างผูบ้ ังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
4. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรไดรับความรูความเข้าใจ
ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา และสามารถ
นามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันรวมถึงชีวติ
การทางานได้

๑๗
แบบ - กรม
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
5. แผนเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการกับ
เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น สามารถระงับเหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. โครงการวันสถาปนากรมป่าไม้ วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงาน
ให้มีความรัก ความสามัคคี และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๑ ข้อมูลกาลังคนของส่วนราชการ
2561
จานวน

สัดส่วน

2560
จานวน
สัดส่วน

1) ข้าราชการ

1,995

18.84

2,003

18.41

2,015

18.20

2) ลูกจ้างประจา

1,230

11.61

1,472

13.53

1,606

14.50

-

-

-

-

-

68.06

7,452

67.30

รายการ

2559
จานวน สัดส่วน

2.1.1 กาลังคนของส่วนราชการ

3) ลูกจ้างชั่วคราว
4) พนักงานราชการ*

7,365

69.55

7,405

ผลรวมกาลังคน

10,590 100.00

10,880

100.00

11,073 100.00

61 100.00
47 77.05

63
23

100.00
36.51

46 100.00
25 54.35

14

22.95

39

61.90

21

45.65

-

-

1

1.59

0

0.00

107 100.00

98

0.00
100.00

0
0.00
98 100.00

2.1.2 การเคลื่อนไหวของข้าราชการ
1) การเข้ารับราชการ
บรรจุใหม่
รับโอน
บรรจุกลับ
การเข้ารับราชการตามมาตรา 56
2) การสูญเสียข้าราชการ
ลาออก

29

27.10

15

15.31

24

24.49

ให้โอน

10

9.35

14

14.29

20

20.41

เกษียณอายุราชการ

60

56.08

61

62.24

39

39.80

๑๘
แบบ - กรม
2561

รายการ

2560
จานวน
สัดส่วน
8
8.16

จานวน สัดส่วน
8 7.47

อื่นๆ

2559
จานวน สัดส่วน
15 15.31

* กรอบอัตราพนักงานราชการ ที่เป็นฐานกรอบของลูกจ้างประจา จานวน 774 อัตรา
๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ
2561
รายการ
บริหาร
อานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
รวม

กรอบที่มี

2560

จานวน
(คน)

อัตรา กรอบที่มี
ว่าง

จานวน
(คน)

4
3
1
4
23
23
23
880 818 62
866
1,088 956 132 1,110
1,995 1,800 195 2,003

2559
อัตรา
ว่าง

กรอบที่มี

4
21 8.70
815 5.89
1,013 8.74
1,853 7.49

จานวน
(คน)

4
4 0.00
23
21 8.70
840
812 3.33
1,148 1,023 10.89

2,015 1,860

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ
ช่วงอายุ
(ปี)
<= 24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
>=55
รวม

2561
ผู้หญิง
3
25
56
110
79
53
32
53
411

ผู้ชาย
1
28
31
86
82
280
428
453
1,389

2560
ผู้หญิง
21
77
97
79
44
39
42
399

ผู้ชาย
3
18
43
76
118
318
510
368
1,454

อัตรา
ว่าง

ปี 2559
ผู้หญิง
24
84
95
66
34
50
33
386

ผู้ชาย
1
21
46
52
168
370
461
355
1,474

7.69

๑๙
แบบ - กรม

๒.๔ จานวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่
รายการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
รวม

2561
36
44
80*

2560
19
19
38

2559
23
17
40

2558
23
15
38

หมายเหตุ : * หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ฝึกอบรม และงานวินัย
๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย
รายการ

ปี 2561
มูลค่า

ปี 2560
สัดส่วน

มูลค่า

ปี 2559
สัดส่วน

มูลค่า

สัดส่วน

2.5.1 งบประมาณตาม
พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณรวมของ

5,634,733,833.24 100.00

5,244,440,604.67 100.00

4,461,017,600 100.00

2,511,911,000.00 57.45

2,385,039,200 53.46

58.44 2,749,550,025.35 54.62

2,682,615,668.02 56.48

ส่วนราชการ (ล้านบาท)
งบประมาณรายจ่าย
ประเภท งบบุคลากร

2,519,472,100

44.71

(ล้านบาท)
2.5.2 ข้อมูลรายงาน
ต้นทุนรวมแยกตาม
แหล่งเงิน (เบิกจ่ายจริง)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,775,479,368.82

ค่าใช้จ่ายด้านการ

50,012,021.47

1.05

48,425,791.48

0.63

33,156,286.43 0.70

441,186,543.60

9.29

385,621,094.23

7.19

351,096,379,.33 7.39

2,174,069,237.00

45.77

1,886,482,334.85 24.34

1,545,272,558.71 32.54

138,782,994.83

2.92

123,200,536.34

1.96

95,801,679.30

2.02

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

55,188,743.52

1.16

47,698,100.00

0.85

40,313,400

0.85

ต้นทุนในการผลิตอื่น

14,924.00

0.0

3,462,722.42

0.03

1,247,172.80

0.03

ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย

๒๐
แบบ - กรม
รายการ

ปี 2561
มูลค่า

รวมต้นทุนผลผลิต

ปี 2560
สัดส่วน

5,634,733,833.24

100.00

มูลค่า

ปี 2559
สัดส่วน

4,256,058,468.06

100

มูลค่า

สัดส่วน

4,749,503,147.59

100

2.5.3 ข้อมูลรายงาน
ต้นทุนกิจกรรมย่อย
เกี่ยวกับบุคลากร
ต้นทุนรวมด้านบริหาร

2,775,479,368.82

2,624,033,647.84

2,974,310,615

10,590.00

10,880

11,073

262,084.93

241,179.56

245,260.72

50,012,021.47

48,425,791.48

33,156,286.43

บุคลากร (บาท)
จานวนบุคลากรที่ใช้
คานวณ (คน)
ต้นทุนต่อหน่วยด้าน
บริหารบุคลากร
ต้นทุนด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
จานวนชั่วโมง/คน
การฝึกอบรม
ต้นทุนต่อหน่วยด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

เหตุผลสาคัญของการเปลี่ยนแปลง

-

๒๑
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๒.6 ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ
๒.๖.๑ ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ โปรดระบุ ร ายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ส าคั ญ ตามบทบาทภารกิ จ ของ
ส่วนราชการ (ใช้ขอ้ มูลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ)
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

การประเมิน
1. ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานตาม
หลักภารกิจพื้นฐาน
งานประจางานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองาน
ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งาน
ตามกฎหมาย กฎ
นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Functional Base)

ผ่าน
1.1 ความสาเร็จของการเพิ่มจานวนพืน้ ที่ป่า
ไม้ของประเทศ
1.1.1 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ - สารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม
เงื่อนไข : ต้องรักษาจานวนพืน้ ทีป่ ่าไม้ในพืน้ ที่
วิกฤต 20 จังหวัด ให้เพิ่มขึ้นหรือคงที่
(เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาปาง น่าน
พะเยา ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์
เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี
นครพนม มุกดาหาร กาญจนบุรี ราชบุรี
สงขลา กระบี่)
1.1.2 จานวนพืน้ ที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ –
เข้าครอบครอง
1.1.3 จานวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า

ไม่ผ่าน

102.156 ล้านไร่
พื้นที่ป่าไม้ในพืน้ ที่วิกฤต
20 จังหวัด ลดลงจากปี
พ.ศ. 2558-2559 จานวน
83,098.09 ไร่



ปม. 18,355.72 ไร่



ปลูกป่าได้ 92,000 ไร่



1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ ที่เอกสาร
สิทธิ์

10,000 ไร่



1.3 จานวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ ที่ปา่
สงวน

3,753 จุด



๒๒
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สรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

การประเมิน
2. ประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานตาม
หลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ (Agenda Base)

ผ่าน
2.1 ตัวชีว้ ัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชีแ้ จงประเด็นสาคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์
2.2 จานวนการจัดหาที่ดินให้ผยู้ ากไร้
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

- พื้นที่ป่าถาวร

2.3 ร้อยละของจานวนข้อมูลที่นาเข้าระบบ
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
3. ประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานตาม
หลักภารกิจพื้นที/่ ท้อง
ถิ่นฯ (Area Base)

ดาเนินการตามแผนฯ
(เม.ย.-ก.ย.61) ได้ครบถ้วน
ร้อยละ 112.50



ร้อยละ 100



- ป่าสงวนแห่งชาติ
244,655 ไร่ 1 งาน
42.37 ตารางวา
(244,655.3559 ไร่)
ป่าถาวร
241,018 ไร่ 1 งาน
21 ตารางวา
(241,018.3025 ไร่)
สามารถนาข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศได้
ร้อยละ 100



การพัฒนาระบบปฏิบัตกิ าร
ค้นหาพืน้ ที่บุกรุกด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ดาเนินกิจกรรมได้
คิดเป็นร้อยละ 90.697
ของผลผลิตตามแผน
(ผลผลิตตามแผน 43 ผลผลิต
ผ่าน 39 ผลผลิต
ไม่ผ่าน 4 ผลผลิต)







กรมป่าไม้ไม่มีตัวชีว้ ัดในองค์ประกอบนี้

4. ประสิทธิภาพใน
4.1 การพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการและ
- การพัฒนาระบบปฏิบัตกิ ารค้นหาพืน้ ที่
พัฒนานวัตกรรมฯ
บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Innovation Base)
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน



ไม่ผ่าน

๒๓
แบบ - กรม
สรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

การประเมิน
5. ศักยภาพในการ
เป็นส่วนราชการที่มี
ความสาคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา (Potential
Base)

ผ่าน
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(10 โครงการ)

ผลการดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 97.77
และผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ 96.6152
5.2 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ ส่งแบบฟอร์มการจัดทาข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25622564) ได้ภายในเวลาที่
สานักงาน ก.พ.ร.กาหนด

ไม่ผ่าน





๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
ปีงบประมาณ ระดับผลการ
พ.ศ.
ประเมิน
2561*
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
2560
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
2559
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ช่วงคะแนนการ
ประเมิน
90-100
80-89.99
70-79.99
60-69.99
ต่ากว่าร้อยละ 60
90-100
80-89.99
70-79.99
60-69.99
ต่ากว่าร้อยละ 60
90-100
80-89.99
70-79.99
60-69.99
ต่ากว่าร้อยละ 60

ช่วงร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือน
3.00-6.00
2.5-2.99
2.00-2.49
1.50-1.99
ไม่ได้เลื่อน
3.00-6.00
2.5-2.99
2.00-2.49
1.50-1.99
ไม่ได้เลื่อน
3.00-6.00
2.5-2.99
2.00-2.49
1.50-1.99
ไม่ได้เลื่อน

หมายเหตุ : * ไม่ได้เลื่อน เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 41 ราย

จานวนข้าราชการ
อานวยการ วิชาการและทั่วไป
23
1,391
276
64
5
22
1,351
360
90
2
0
22
1,257
395
170
0
0

๒๔
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๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของส่วนราชการเพื่อการปรับปรุง
วิธีการ กระบวนการ หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการ
เตรียมการรองรับสถานการณ์ในอนาคตที่จะส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการปฏิบัติ ราชการที่สูงขึ้นหรือ
มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น หรือสามารถช่วยแก้ไ ขปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลที่ เ ป็ นอยู่ ของส่ ว นราชการ (โปรดระบุ ชื่ อนวัต กรรม และแสดงความเชื่ อ มโยงของนวั ต กรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการ โดยแสดงสาระส าคั ญ ของวิ ธี ก าร
ดาเนินการ พร้อมผลสัมฤทธิ์ทีไ่ ด้จากการดาเนินการ โดยสามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม)
๒.๘.๑ ชื่อนวัตกรรมหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ของส่วนราชการ
คู่มอื การบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ (performance Management System : PMS)
๒.๘.๒ ความเชื่อมโยงของนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็นยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ
กรมป่า ไม้ก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารทรั พยากรบุค คลของกรมป่า ไม้ พ.ศ. 25592564 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 บริหารระบบผลการ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมป่ า ไม้ และแผนปฏิ บั ติ ก าร (Action plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กาหนดโครงการจัดท าแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
กรมป่าไม้ ซึ่งสานักบริหารกลาง โดยส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ส่ ว นการเจ้ า หน้ า ที่ ในฐานะหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
กรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมป่าไม้ จึงได้
จัดทาคู่มือการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการการประเมินผล
การปฏิบั ติร าชการ และนาผลการปฏิ บัติร าชการไปใช้ ใ นการพั ฒนาบุค ลากร การพิจารณาความดี
ความชอบ และการบริหารงานบุคคล ต่อไป

๒๕
แบบ - กรม
๒.๘.๓ วิธีการดาเนินงาน
1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล แบบทุติยภูมิ
2) วางแผน และกาหนดองค์ประกอบของคู่มือ
3) จัดทาร่างคู่มือ
4) แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ พิจาณาและให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ
5) เสนอผูบ้ ริหารกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6) แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด และนาไปสู่การปฏิบัติ
๒.๘.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงำนในสังกัดกรมป่ำไม้มีคู่มือ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และ
ใช้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงผลงำน และคุณภำพของงำน รวมถึงภำพรวมควำมสำเร็จขององค์กร
และพนักงำนรำยบุคคล ที่เชื่อมโยงกำร วำงแผนเชิงกลยุทธ์กับกำรปฏิบัติงำนของบุคคลในทุกระดับ
ช่วยให้ผบู้ ริหำรสำมำรถนำวิสัยทัศน์และ แผนธุรกิจขององค์กรมำเป็นเป้ำหมำยที่วัดได้และผกโยงเข้ำกั บ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ภำรกิจและกำรวัดผล กำรดำเนินงำนขององค์กรเข้ำด้วยกัน และให้บุคลำกร
ทรำบและมองเห็นถึงกลยุทธ์กำรดำเนินงำนและ แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยของกลยุทธ์
กรมป่ำไม้

๒๖
แบบ - กรม

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
๓.๑ แผนภาพแสดงข้อมูลกาลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑)

๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากาลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒)
 แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ และ
 แยกประเภทตามตาแหน่งอานวยการ/ตาแหน่งวิชาการ/ตาแหน่งทั่วไป

๒๗
แบบ - กรม

๒๘
แบบ - กรม

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑)

๒๙
แบบ - กรม
๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑)

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จาแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓)

๓๐
แบบ - กรม
๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ตอ่ บุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔)

๓๑
แบบ - กรม
๓.7.แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖)
 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้)
 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน

