
 

 

 

คาํรับรองการปฏบัิตริาชการ 

สาํนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

และรายละเอียดคาํอธิบายตัวชี *วัด 

เพื,อประกอบการจัดทาํคาํรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนักงานความหลากหลายทางขีวภาพด้านป่าไม้ 



สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

ประจาํปีงบประมาณ พ

1. คาํรับรองระหวา่ง 

นายธีรภทัร  ประยรูสิทธิ  

    

นางสุรางค ์  เธียรหิรัญ    
 

2. คาํรับรองนี� เป็นคาํรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใชส้ําหรับระยะเวลา 

2552 ถึงวนัที, 30 กนัยายน 2553
 

3. รายละเอียดของคาํรับรอง ไดแ้ก่ 

ประเมินผลการปฏิบติัราชการ นํ� าหนกั ตวัชี� วดัผลการปฏิบติัราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

และรายละเอียดอื,น ๆ ตามที,ปรากฎอยูใ่นเอกสารประกอบทา้ยคาํรับรองนี�
 

4. ขา้พเจา้ นายธีรภทัร  ประยรูสิทธิ  รองอธิบดีกรม

เห็นชอบกับแผนปฏิบติัราชการและแนวทาง  การพฒันาการปฏิบติัราชการของสํานักงานความ

หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้ประเด็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการ นํ� าหนัก ตวัชี� วดัผล

การปฏิบติัราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรา

ประกอบทา้ยคาํรับรองนี�และขา้พเจา้ยินดีจะให้คาํแนะนาํกาํกบั  และตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ

ของ นางสุรางค์   เธียรหิรัญ  ผู ้อ ํานวยการสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้ 

ใหเ้ป็นไปตามคาํรับรองที,จดัทาํขึ�นนี�

 

 

 

 

 
คาํรับรองการปฏิบัตริาชการ 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

  รองอธิบดีกรมป่าไม ้   

   และ 

   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

ฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใชส้ําหรับระยะเวลา 1 ปี เริ,มตั�งแต่ วนัที, 

2553 

ของคาํรับรอง ไดแ้ก่ แผนปฏิบติัราชการของกรมป่าไม ้กรอบการประเมินผล ประเด็นการ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการ นํ� าหนกั ตวัชี� วดัผลการปฏิบติัราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

และรายละเอียดอื,น ๆ ตามที,ปรากฎอยูใ่นเอกสารประกอบทา้ยคาํรับรองนี�  

ขา้พเจา้ นายธีรภทัร  ประยรูสิทธิ  รองอธิบดีกรมป่าไม ้ ปฏิบติัราชการแทนอธิบดี  ไดพ้ิจารณาและ

เห็นชอบกับแผนปฏิบติัราชการและแนวทาง  การพฒันาการปฏิบติัราชการของสํานักงานความ

หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้ประเด็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการ นํ� าหนัก ตวัชี� วดัผล

การปฏิบติัราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื,น ๆ ตามที,กาํหนดในเอกสาร

ประกอบทา้ยคาํรับรองนี�และขา้พเจา้ยินดีจะให้คาํแนะนาํกาํกบั  และตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ

ของ นางสุรางค์   เธียรหิรัญ  ผู ้อ ํานวยการสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้ 

ใหเ้ป็นไปตามคาํรับรองที,จดัทาํขึ�นนี�  

 ผูรั้บคาํรับรอง 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ ผูท้าํคาํรับรอง 

ริ,มตั�งแต่ วนัที, 1 ตุลาคม 

แผนปฏิบติัราชการของกรมป่าไม ้กรอบการประเมินผล ประเด็นการ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการ นํ� าหนกั ตวัชี� วดัผลการปฏิบติัราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ป่าไม ้ ปฏิบติัราชการแทนอธิบดี  ไดพ้ิจารณาและ

เห็นชอบกับแผนปฏิบติัราชการและแนวทาง  การพฒันาการปฏิบติัราชการของสํานักงานความ

หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้ประเด็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการ นํ� าหนัก ตวัชี� วดัผล     

ยละเอียดอื,น ๆ ตามที,กาํหนดในเอกสาร

ประกอบทา้ยคาํรับรองนี�และขา้พเจา้ยินดีจะให้คาํแนะนาํกาํกบั  และตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ

ของ นางสุรางค์   เธียรหิรัญ  ผู ้อ ํานวยการสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้             
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5. ข้าพเจ้า นางสุรางค์  เธียรหิรัญ  ผูอ้าํนวยการสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้          

ไดท้าํความเขา้ใจคาํรับรองตามขอ้ 3 แลว้  ขอให้คาํรับรองกบัรองอธิบดีกรมป่าไมว้่าจะมุ่งมั,นปฏิบติั

ราชการให้เกิดผลงานที,ดีตามเป้าหมายของตวัชี� วดัแต่ละตวัในระดบัสูงสุด เพื,อให้เกิดประโยชน์      

สุขแก่ประชาชน ตามที,ใหค้าํรับรองไว ้
 

6. ผูรั้บคาํรับรองและผูท้าํคาํรับรองได้เข้าใจคาํรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึง           

ไดล้งลายมือชื,อไวเ้ป็นสาํคญั 

 

 

 

 

.................................................................   ............................................................. 

 (นายธีรภทัร  ประยรูสิทธิ)    (นางสุรางค ์   เธียรหิรัญ) 

     รองอธิบดีกรมป่าไม ้                      ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

 วนัที,       วนัที, 

 

 

....................................................................... 

   (นายสมชยั   เพียรสถาพร) 

          อธิบดีกรมป่าไม ้

 วนัที, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 กรมป่าไม้    

แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ พ

วสัิยทัศน์ 

� เป็นหน่วยงานหลกั
 

พนัธกจิ 

� ป้องกนัรักษาป่า 

� จดัการที,ดินป่าไม ้

� ฟื� นฟูทรัพยากรป่าไม้

� ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ

� ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นรูปแบบป่าชุมชน  ป่าในเมือง  วนเกษตรและ

อื,น ๆ 

� พฒันาการอนุญาตและการบริการ

� วจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีี,เหมาะสมในการจดัการ และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้ 

รวมถึงการกาํหนดมาตรฐานและการรับรอง
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

� การอนุรักษ์  พฒันาระบบศกัยภาพและการจดัการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไมอ้ย่างสมดุล  

บูรณาการสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาที,ย ั,งยนื

� การบริหารจดัการเพื,อให้มีการใช้ประ

อยา่งย ั,งยนืและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 

เป้าประสงค์ 

� ทรัพยากรป่าไมไ้ดรั้บการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ

� ความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไมไ้ดรั้บการปกป้อง ดูแลและใชป้ระโยชน์ให้เกิดมูลค่า

ทางเศรษฐกิจอยา่งย ั,งยนืและเป็นธรรม

 

                                             

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2551 - 2554 

เป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมเ้พื,อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

ฟื� นฟูทรัพยากรป่าไม ้

ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นรูปแบบป่าชุมชน  ป่าในเมือง  วนเกษตรและ

พฒันาการอนุญาตและการบริการ 

วจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีี,เหมาะสมในการจดัการ และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้ 

กาํหนดมาตรฐานและการรับรอง 

อนุรักษ์  พฒันาระบบศกัยภาพและการจดัการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไมอ้ย่างสมดุล  

บูรณาการสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาที,ย ั,งยนื 

บริหารจดัการเพื,อให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม้

อยา่งย ั,งยนืและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไมไ้ดรั้บการปกป้อง ดูแลและใชป้ระโยชน์ให้เกิดมูลค่า

ทางเศรษฐกิจอยา่งย ั,งยนืและเป็นธรรม 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

                                              

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 
 

 

บริหารจดัการทรัพยากรป่าไมเ้พื,อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นรูปแบบป่าชุมชน  ป่าในเมือง  วนเกษตรและ

วจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีี,เหมาะสมในการจดัการ และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้ 

อนุรักษ์  พฒันาระบบศกัยภาพและการจดัการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไมอ้ย่างสมดุล  

ยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม้

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไมไ้ดรั้บการปกป้อง ดูแลและใชป้ระโยชน์ให้เกิดมูลค่า

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 1 

 



                                                                                     

 กรมป่าไม้    

กลยุทธ์หลกั 

� ป้องกนัรักษาป่าและควาบคุมไฟป่า  รวมทั�งติดตามการเปลี,ยนแปลงสภาพพื�นที,ป่าไม้

� เร่งรัดจดัทาํแนวเขตการใชป้ระโยชน์ที,ดินและการจดัที,ดินป่าไม้

� ฟื� นฟูทรัพยากรป่าไมแ้ละส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพื�นที,ที,เหมาะสม

� ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าไม้

� เพิ,มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการดา้นป่าไม้

� วจิยัและพฒันาป่าไมร้วมทั�งต่อยอดงานวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

� พฒันาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

อยา่งย ั,งยนืและเป็นธรรม

 

เจ้าภาพหลกั 

 กลุ่มภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ

� กรมป่าไม ้

� สาํนกัป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

� สาํนกัวจิยัและพฒันาการป่าไม้

� สาํนกัแผนงานและสารสนเทศ

� สาํนกัส่งเสริมการปลูกป่า

� สาํนกัจดัการที,ดินป่าไม้

� สาํนกัจดัการป่าชุมชน

� สาํนกับริหารกลาง

� กองการอนุญาต

� กลุ่มนิติการ 

� สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

� กลุ่มพฒันาระบบบริหาร

� กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

                                                                                     คาํรับรองการปฏบิัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่

ป้องกนัรักษาป่าและควาบคุมไฟป่า  รวมทั�งติดตามการเปลี,ยนแปลงสภาพพื�นที,ป่าไม้

เร่งรัดจดัทาํแนวเขตการใชป้ระโยชน์ที,ดินและการจดัที,ดินป่าไม ้

ฟื� นฟูทรัพยากรป่าไมแ้ละส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพื�นที,ที,เหมาะสม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าไม ้

เพิ,มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการดา้นป่าไม ้

ป่าไมร้วมทั�งต่อยอดงานวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

พฒันาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

อยา่งย ั,งยนืและเป็นธรรม 

กลุ่มภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ 

สาํนกัป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

สาํนกัวจิยัและพฒันาการป่าไม ้

สาํนกัแผนงานและสารสนเทศ 

สาํนกัส่งเสริมการปลูกป่า 

สาํนกัจดัการที,ดินป่าไม ้

สาํนกัจดัการป่าชุมชน 

สาํนกับริหารกลาง 

กองการอนุญาต 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏบิัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ป้องกนัรักษาป่าและควาบคุมไฟป่า  รวมทั�งติดตามการเปลี,ยนแปลงสภาพพื�นที,ป่าไม ้

ฟื� นฟูทรัพยากรป่าไมแ้ละส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพื�นที,ที,เหมาะสม 

พฒันาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้- 2 



 

    

 กรมป่าไม้    
 

ความเชื,อมโยงกบั

และยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ

แผนการบริหารราชการแผน่ดิน
นโยบาย 

นโยบายที2 5 
ที2ดนิ  ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ2งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็นโยบาย ที2 5.1 
คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า  ทรัพยากรดนิ  
ทรัพยากรนํ4า  ทรัพยากรธรณี  
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั2ง  
รวมทั4งฟื4 นฟูอุทยานทางทะเลอย่าง
เป็นระบบ 
 
 
ประเดน็นโยบาย ที2 5.2 
คุ้มครองและฟื4 นฟูพื4นที2 
อนุรักษ์ที2มคีวามสําคญั 
เชิงระบบนิเวศ  เพื2อการ 
อนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 
 

 

 

 

 

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

ความเชื,อมโยงกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2552 – 2554                                                                            

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ

แผนการบริหารราชการแผน่ดิน/
ยทุธศาสตร์การจดัสรร 
งบประมาณ/แผนงาน 

ความเชื,อมโยงระดบัหน่วยงาน
เป้าหมายการใหบ้ริการ
กระทรวง/หน่วยงาน 

คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั2ง  
รวมทั4งฟื4 นฟูอุทยานทางทะเลอย่าง

ยทุธศาสตร์การจดัสรร 
งบประมาณที, 5 
ยทุธศาสตร์การบริหาร
ที,ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ,งแวดลอ้ม 
 
 
 
5.1 แผนงานอนุรักษ์
และบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
5.2 แผนงานอนุรักษ์
และบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

ทรัพยากรทุกประเภท
ในพื�นที,เป้าหมายไดรั้บ
การบริหารจดัการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
รักษาฐานทรัพยากรป่า
ไมแ้ละจดัการที,ดิน     
ป่าไมเ้พื,อใชป้ระโยชน์
อยา่งเหมาะสมพร้อม 
ทั�งพฒันาระบบการ
ใหบ้ริการดา้นป่าไม ้
ที,ตอบสนองต่อความ 
ตอ้งการของประชาชน 
 
มีฐานขอ้มูลดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในพื�นที,ป่าไมแ้ละภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ,นที,
สามารถนาํไป
พฒันาการใชป้ระโยชน ์

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

2554                                                                            

ศ. 2553 

ความเชื,อมโยงระดบัหน่วยงาน 
กลยทุธ์หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนุรักษ ์ ฟื� นฟแูละบริหาร
จดัการทรัพยากรป่าไมที้,
ตอบสนองต่อการพฒันา
อยา่งย ั,งยนืและสอดคลอ้งกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
สร้างความมั,นคงของความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
พื�นที,ป่าไมเ้พื,อตอบสนอง
การพฒันาที,ย ั,งยนื 
 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้- 3 



 

    

 กรมป่าไม้    
 

 

 

การประเมินสาํหรับสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ ประกอบดว้ย มิติ 

ร้อยละ 100  ดงันี�  
 

1. มิติที, 1 มิติดา้นประสิทธิผล

2. มิติที, 2 มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ

3. มิติที, 3 มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ

4. มิติที, 4 มิติดา้นการพฒันาองคก์ร
 

การประเมินสาํหรับสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ คาํนวนจากผลคะแนนถ่วงนํ� าหนกัของมิติ 

ดา้น  ดงันี�  
 

ผลคะแนน 

1.  ผลคะแนนถ่วงนํ� าหนกัของมิติ 
 ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ

2.  ผลคะแนนถ่วงนํ� าหนกัของมิติ 
 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

3.  ผลคะแนนถ่วงนํ� าหนกัของมิติ 
 ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ

4.  ผลคะแนนถ่วงนํ� าหนกัของมิติ 
 ดา้นการพฒันาองคก์ร 

รวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

การประเมินสาํหรับสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ ประกอบดว้ย มิติ  4  

มิติดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ  ร้อยละ  

มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ    ร้อยละ

มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ  ร้อยละ 

มิติดา้นการพฒันาองคก์ร    ร้อยละ 

การประเมินสาํหรับสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ คาํนวนจากผลคะแนนถ่วงนํ� าหนกัของมิติ 

นํ� าหนกั 
(%) 

เป้าหมายเกณฑก์ารใหค้ะแนน

1 2 

ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ 
50 1 2 

20 1 2 

ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 
10 1 2 

20 1 2 

100 1 2 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 ดา้น   นํ� าหนกัรวม      

ร้อยละ  50 

ร้อยละ  20 

ร้อยละ  10 

ร้อยละ  20 

การประเมินสาํหรับสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ คาํนวนจากผลคะแนนถ่วงนํ� าหนกัของมิติ   4  

เป้าหมายเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

3 4 5 
3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้- 4 



    

 กรมป่าไม้   
 

ตวัชี4วดัตามแผนปฏิบัตริาชการ  ปีงบประมาณ พ

นํ� าหนกัในการคาํนวณผลคะแนนร้อยละ 50  

ตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ 

1.  ระดบัความสาํเร็จในการจดัการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพป่าไมที้,ชุมชนดาํเนินการพฒันาหรือเพิ,มขึ�นโดยใชฐ้านขอ้มูล
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้
2.  องคค์วามรู้จากงานวิจยัในพื�นที,ป่าไม ้
3. ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม้

 

นํ� าหนกัในการคาํนวณผลคะแนนร้อยละ 

ตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ 

4. ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้น
   ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้

 

               

นํ� าหนกัในการคาํนวณผลคะแนนร้อยละ 

ตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ 

5.ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
6.ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการ 
  ประหยดัพลงังาน 

นํ� าหนกัในการคาํนวณผลคะแนนร้อยละ 

ตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ 

7. การใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
    ของชุมชน 

 

 

 

       คํารับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

       สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

ตวัชี4วดัตามแผนปฏิบัตริาชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

มิติที, 1  มิติดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ 

0  โดยมีตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ  นํ� าหนกั  เป้าหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนน

    นํ� าหนกั 

   (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ขอ้มูลพื�นฐาน
(Baseline data)

2550 2551 
หลากหลายทาง 

ชีวภาพป่าไมที้,ชุมชนดาํเนินการพฒันาหรือเพิ,มขึ�นโดยใชฐ้านขอ้มูล 

ป่าไม ้

20 
 
 

10 
20 

ระดบั 3 
 
 

4  เรื,อง 
2  แห่ง 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 

         4 
- 

มิติที, 2  มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

นํ� าหนกัในการคาํนวณผลคะแนนร้อยละ 20 ประกอบดว้ยตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ ดงันี�

    นํ�าหนกั 
   (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ขอ้มูลพื�นฐาน
(Baseline data)

2550 2551 
ดา้น 20 ระดบั 5 - - 

               มิติที, 3  มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ

นํ� าหนกัในการคาํนวณผลคะแนนร้อยละ 10 ประกอบดว้ยตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ ดงันี�

  นํ�าหนกั 
 (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ขอ้มูลพื�นฐาน
(Baseline data)

2550 2551 
ภาพรวม 5 

5 
ระดบั 5 
ระดบั 5 

- 
- 

- 
- 

 

มิติที, 4 มิติดา้นการพฒันาองคก์ร 

นํ� าหนกัในการคาํนวณผลคะแนนร้อยละ 20 ประกอบดว้ยตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ ดงันี�

  นํ�าหนกั 
 (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ขอ้มูลพื�นฐาน
(Baseline data)

2550 2551 
ทางชีวภาพป่าไม ้ 20 1 เรื,อง - - 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

 

คํารับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

โดยมีตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ  นํ� าหนกั  เป้าหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงันี�  

ขอ้มูลพื�นฐาน 
(Baseline data) 

เป้าหมาย/เกณฑก์าร 
ให้คะแนน 

2552 1 2 3 4 5 
- 
 
 
4 
4 

1 
 
 
 1 
80 

2 
 
 
- 
85 

3 
 
 
2 
90 

4 
 
 
- 
95 

5 
 
 
4 
100 

ประกอบดว้ยตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ ดงันี�  

ขอ้มูลพื�นฐาน 
(Baseline data) 

เป้าหมาย/เกณฑก์าร 
ให้คะแนน 

2552 1 2 3 4 5 
- 65 70 75 80 85 

ประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 

ประกอบดว้ยตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ ดงันี�  

ขอ้มูลพื�นฐาน 
(Baseline data) 

เป้าหมาย/เกณฑก์าร 
ให้คะแนน 

2552 1 2 3 4 5 
- 
- 

92 
1 

93 
2 

94 
3 

95 
4 

96 
5 

ประกอบดว้ยตวัชี�วดัผลการปฏิบติัราชการ ดงันี�  

ขอ้มูลพื�นฐาน 
(Baseline data) 

เป้าหมาย/เกณฑก์าร 
ให้คะแนน 

2552 1 2 3 4 5 
- 1 2 3 4 5 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 5 

 



    

 กรมป่าไม้    

มติทิี2 

ประเดน็การประเมนิผล : ผลสําเร็จตามแผน
ตวัชี4วดัที2  1. :    ระดบัความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ที2ชุมชนดาํเนินการ

พฒันาหรือเพิ2มขึ4นโดยใช้ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
หน่วยวดั      :   ระดบั 
นํ4าหนัก : ร้อยละ 20   

คําอธิบาย :   

• เป้าหมายที,กาํหนด หมายถึงกิจกรรมที,ชุมชนเป้าหมายดาํเนินการเกี,ยวกบัการอนุรักษ ์ฟื� นฟูและการ
ใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมใ้นพื�นที,ดาํเนินการ 
ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ พ

 1.   การขยายพนัธ์ุพืชหายาก
 2.   การปลกูพืชหายากเสริมระบบนิเวศ
 3.   การแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑจ์ากป่า

• ชุมชนเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนที,ตั�งบา้นเรือนอยู่
และในพื�นที,ป่าดาํเนินการ 

• ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้หมายถึงฐานขอ้มลูที,ไดจ้ากการศึกษาหรือสาํรวจแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนตามโครงการอนุรักษ์และพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มพืช สัตว ์แมลง 
เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาทอ้งถิ,น 

• พืชหายาก หมายถึง พืชที,มีจาํนวนนอ้ยเมื,อเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอื,นในพื�นที,

• การเผยแพร่องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมใ้ห้แก่ชุมชน ไดแ้ก่ ผลิตสื,อสิ, งพิมพ ์
จดหมายข่าว วิทยุชุมชน เว็บไซต์สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
อนุกรมวิธานนอ้ย จดันิทรรศการ และจดัประชุมสมัมนารายงานผลเป็นตน้

• องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้หมายถึง องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชนิดพนัธ์ุและการใชป้ระโยชนข์องกลุ่มพืช  สตัว ์แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาทอ้งถิ,น

• การออกแบบฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม ้โดยการจัดเก็บเป็นระบบ
ฐานขอ้มูล MySQL Management System
ปัญญาทอ้งถิ,นในแต่ละพื�นที,ดาํเนินการ พร้อมทั�งระบบการรายงานประมวลผล

• การนาํเขา้ขอ้มูลโดยเ
และมีการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูโดยผูช้าํนาญการในแต่ละดา้นก่อนนาํลงในระบบฐานขอ้มลู

• การปรับปรุงขอ้มูล โดยมีการติดตามการเปลี,ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,เดิม
ทุกปี และปรับปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจุบนั 
 

 
 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้
 

 1 มติด้ิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัตริาชการ 

ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ระดบัความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ที2ชุมชนดาํเนินการ

พฒันาหรือเพิ2มขึ4นโดยใช้ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

  

เป้าหมายที,กาํหนด หมายถึงกิจกรรมที,ชุมชนเป้าหมายดาํเนินการเกี,ยวกบัการอนุรักษ ์ฟื� นฟูและการ
ใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมใ้นพื�นที,ดาํเนินการ ตามโครงการอนุรักษแ์ละพฒันา
ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดงันี�  

การขยายพนัธ์ุพืชหายาก 
การปลกูพืชหายากเสริมระบบนิเวศ 
การแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑจ์ากป่า 

ชุมชนเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนที,ตั�งบา้นเรือนอยู่รวมกนัเป็นหมู่บา้นซึ, งมีอาณาเขตอยู่ติดกบัป่าไม้

ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้หมายถึงฐานขอ้มลูที,ไดจ้ากการศึกษาหรือสาํรวจแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนตามโครงการอนุรักษ์และพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มพืช สัตว ์แมลง 

พืชหายาก หมายถึง พืชที,มีจาํนวนนอ้ยเมื,อเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอื,นในพื�นที,

การเผยแพร่องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมใ้ห้แก่ชุมชน ไดแ้ก่ ผลิตสื,อสิ, งพิมพ ์
จดหมายข่าว วิทยุชุมชน เว็บไซต์สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้จดัเวทีประชาคม อบรมนัก
อนุกรมวิธานนอ้ย จดันิทรรศการ และจดัประชุมสมัมนารายงานผลเป็นตน้ 

องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้หมายถึง องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชนิดพนัธ์ุและการใชป้ระโยชนข์องกลุ่มพืช  สตัว ์แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาทอ้งถิ,น

รออกแบบฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม ้โดยการจัดเก็บเป็นระบบ
MySQL Management System มีความครบถว้นของขอ้มูลดา้นพืช สัตว ์แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ,นในแต่ละพื�นที,ดาํเนินการ พร้อมทั�งระบบการรายงานประมวลผล 

การนาํเขา้ขอ้มูลโดยเจา้หนา้ที,และอาสาสมคัรชุมชนที,ปฏิบติังานในพื�นที,ดาํเนินการ ทาง 
และมีการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูโดยผูช้าํนาญการในแต่ละดา้นก่อนนาํลงในระบบฐานขอ้มลู

การปรับปรุงขอ้มูล โดยมีการติดตามการเปลี,ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,เดิม
งขอ้มลูใหเ้ป็นปัจุบนั 12 เดือน/ครั� ง 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ระดบัความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ที2ชุมชนดาํเนินการ

เป้าหมายที,กาํหนด หมายถึงกิจกรรมที,ชุมชนเป้าหมายดาํเนินการเกี,ยวกบัการอนุรักษ ์ฟื� นฟูและการ
ตามโครงการอนุรักษแ์ละพฒันา

รวมกนัเป็นหมู่บา้นซึ, งมีอาณาเขตอยู่ติดกบัป่าไม้

ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้หมายถึงฐานขอ้มลูที,ไดจ้ากการศึกษาหรือสาํรวจแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนตามโครงการอนุรักษ์และพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มพืช สัตว ์แมลง     

พืชหายาก หมายถึง พืชที,มีจาํนวนนอ้ยเมื,อเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอื,นในพื�นที, 

การเผยแพร่องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมใ้ห้แก่ชุมชน ไดแ้ก่ ผลิตสื,อสิ, งพิมพ ์
จดัเวทีประชาคม อบรมนัก

องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้หมายถึง องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชนิดพนัธ์ุและการใชป้ระโยชนข์องกลุ่มพืช  สตัว ์แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาทอ้งถิ,น 

รออกแบบฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม ้โดยการจัดเก็บเป็นระบบ
มีความครบถว้นของขอ้มูลดา้นพืช สัตว ์แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิ

จา้หนา้ที,และอาสาสมคัรชุมชนที,ปฏิบติังานในพื�นที,ดาํเนินการ ทาง internet 
และมีการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูโดยผูช้าํนาญการในแต่ละดา้นก่อนนาํลงในระบบฐานขอ้มลู 

การปรับปรุงขอ้มูล โดยมีการติดตามการเปลี,ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,เดิม    

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 6 



 

    

 กรมป่าไม้    
 

• เกณฑ์การให้คะแนน 

 แบ่งการให้คะแนนเป็น 

แต่ละระดบั ดงันี�  

ระดบัคะแนน 
ระดบัที, 1

1 � 

2 � 

3 � 

4 � 

5 � 
 

ระดบั 1  ดาํเนินการตามแผนใหแ้ลว้เสร็จ ร้อยละ 

ระดบั 2 ดาํเนินการตามแผนใหแ้ลว้เสร็จ ร้อยละ 

ระดบั 3 ดาํเนินการตามแผนใหแ้ลว้เสร็จ ร้อยละ 

ระดบั 4 ดําเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จ ร้อยละ 

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไมใ้หแ้ก่ชุมชน ไดร้้อยละ 

ระดบั 5 ดาํเนินการตามแผนโครงการใหแ้ลว้เสร็จ ร้อยละ 

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไมใ้ห้แก่ชุมชน ได้ร้อยละ 

ทั�งหมดและออกแบบฐานขอ้มูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไมต้ลอดจนนาํขอ้มูล

เข้า สู่ระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีคุณภาพตามที, ได้ออกแบบไว้พร้อมทั� ง

มีการปรับปรุงฐานขอ้มลูฯใหมี้ความทนัสมยั
 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจดัเกบ็ข้อมูล 
 

สํานักความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนงานและ
รวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลูผลการปฏิบติังาน จากหน่วยงานปฏิบติัในพื�นที,
ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพเป็นรายไตรมาส  
12 เดือน  

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

เกณฑ์การให้คะแนน   

แบ่งการให้คะแนนเป็น 5 ระดบั โดยพิจารณาจากระดบัของความสําเร็จ (Milestone)

ระดบัของความสําเร็จ (Milestone) 

1 ระดบัที, 2 ระดบัที, 3 ระดบัที, 4 

     

  �    

  �  �   

  �  �  �  

  �  �  �  

ดาํเนินการตามแผนใหแ้ลว้เสร็จ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที,กาํหนด 

ดาํเนินการตามแผนใหแ้ลว้เสร็จ ร้อยละ 90 ของเป้าหมายที,กาํหนด 

ดาํเนินการตามแผนใหแ้ลว้เสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที,กาํหนด 

ดําเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที,กําหนดมีการเผยแพร่องค์ความรู้

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไมใ้หแ้ก่ชุมชน ไดร้้อยละ 80 ขององคค์วามรู้ฯเป้าหมายทั�งหมด

ดาํเนินการตามแผนโครงการใหแ้ลว้เสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที,กาํหนดมีการเผยแพร่องค์ความรู้

งชีวภาพในพื�นที,ป่าไมใ้ห้แก่ชุมชน ได้ร้อยละ 100 ขององค์ความรู้ฯ

ทั�งหมดและออกแบบฐานขอ้มูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไมต้ลอดจนนาํขอ้มูล

เข้า สู่ระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีคุณภาพตามที, ได้ออกแบบไว้พร้อมทั� ง

มีการปรับปรุงฐานขอ้มลูฯใหมี้ความทนัสมยั 

สํานักความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนงานและ
รวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลูผลการปฏิบติังาน จากหน่วยงานปฏิบติัในพื�นที,ที,ดาํเนินการภายใตโ้ครงการอนุรักษแ์ละพฒันา

เป็นรายไตรมาส   แลว้รายงานผลการปฏิบติัราชการ รอบ 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

(Milestone) ตามเป้าหมาย  

 ระดบัที, 5 

 

 

 

  

 �  

ของเป้าหมายที,กําหนดมีการเผยแพร่องค์ความรู้            

ขององคค์วามรู้ฯเป้าหมายทั�งหมด 

ของเป้าหมายที,กาํหนดมีการเผยแพร่องค์ความรู้

ขององค์ความรู้ฯ เป้าหมาย

ทั�งหมดและออกแบบฐานขอ้มูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไมต้ลอดจนนาํขอ้มูล

เข้า สู่ระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีคุณภาพตามที, ได้ออกแบบไว้พร้อมทั� ง                   

สํานักความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนงานและ
ดาํเนินการภายใตโ้ครงการอนุรักษแ์ละพฒันา

แลว้รายงานผลการปฏิบติัราชการ รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ     

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 7 

 

 

 



          

 กรมป่าไม้    

 

ผู้กาํกบัดูแลตวัชี4วดั : ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้กรมป่าไม้

เบอร์ตดิต่อ :        โทรศพัท/์

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล : นายนพพร ตั�งจิตตง์าม สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

เบอร์ตดิต่อ :        โทรศพัท/์

ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มงานสาํรวจและพมันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
และกลุ่มงานส่งเสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

เบอร์ตดิต่อ : โทรศพัท/์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        คาํรับรองการปฏิบตัริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้กรมป่าไม้

ศพัท/์โทรสาร 0 2579 2814  

นายนพพร ตั�งจิตตง์าม สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

ศพัท/์โทรสาร 0 2579 2814 

กลุ่มงานสาํรวจและพมันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
และกลุ่มงานส่งเสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

/โทรสาร  0 2579 2814 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบตัริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้กรมป่าไม ้

นายนพพร ตั�งจิตตง์าม สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

กลุ่มงานสาํรวจและพมันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
และกลุ่มงานส่งเสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 8 

 

 



    

           กรมป่าไม้    
 

 
ประเดน็การประเมนิผล : ผลสําเร็จตามแผน
 

ตวัชี4วดัที2 2       องค์ความรู้จากงานวจิยัในพื4นที2ป่าไม้
(1) กจิกรรมวจิยัความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

 

หน่วยวัด       :      เรื,อง    
 

นํ4าหนัก :  ร้อยละ 10 
 

คําอธิบาย :   

• องคค์วามรู้จากงานวิจยัในพื�นที,ป่าไม ้ ห
ของชุมชน ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้จาํนวน 
การใชป้ระโยชน์ของป่าในพื�นที,ป่าชุมชน  ที,มีหน่วยงาน
ของกรมป่าไมท้างสื,อต่าง ๆ 

• องคค์วามรู้ที,กลุ่มเป้าหมายนาํไป
มีส่วนร่วมของชุมชนดา้นความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้ ที,
คน้ควา้ทางวิชาการและ/หรือประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั

• โดยมีเป้าหมาย  องคค์วามรู้จากงานวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม้
 

สูตรการคํานวณ : นับจาํนวนเรื, องที,ไดด้าํเนินการศึกษาหรือสํารวจแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
หลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

ระดบั 1 

1  เรื,อง 
 

เงื2อนไข :  

การศึกษาหรือวิจยัแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  ดา้น
ไดแ้ก่เห็ดรา แมลง  สังคมพืชและภูมิปัญญาทอ้งถิ,นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื�นที,ป่าชุมชน
ความสามารถและทกัษะของเจา้หนา้ที,  รวมทั�งการมีส่วน
จดัการ  การใชป้ระโยชน ์ เพื,อนาํมาวิเคราะห์  สรุป  เรียบเรียงใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการและสามารถเขา้ใจไดง่้าย
 

                                         

 

          คาํรับรองการปฏบิัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

มติทิี2 1 มติด้ิานประสิทธิผล 

ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัตริาชการ 

องค์ความรู้จากงานวจิยัในพื4นที2ป่าไม้ 

กจิกรรมวจิยัความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  จาํนวน 4 เรื2อง

  

องคค์วามรู้จากงานวิจยัในพื�นที,ป่าไม ้ หมายถึงฐานขอ้มูลที,ไดจ้ากการศึกษาหรือ
ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้จาํนวน 4 เรื,อง ไดแ้ก่เห็ดรา แมลง  สงัคมพืชและภูมิปัญญาทอ้งถิ,น

การใชป้ระโยชน์ของป่าในพื�นที,ป่าชุมชน  ที,มีหน่วยงาน/ผูส้นใจนาํองคค์วามรู้ที,ไดไ้ปใชป้ระโยชน์จากการเผยแพร่

องคค์วามรู้ที,กลุ่มเป้าหมายนาํไปใชป้ระโยชน ์ หมายถึงองคค์วามรู้ที,ไดจ้ากการศึกษาหรือวิจยัแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนดา้นความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้ ที,หน่วยงาน/ผูส้นใจนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นการศึกษา 

หรือประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

องคค์วามรู้จากงานวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม้

นับจาํนวนเรื, องที,ไดด้าํเนินการศึกษาหรือสํารวจแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

- 2 เรื,อง - 

วิจยัแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้จาํนวน 
ไดแ้ก่เห็ดรา แมลง  สังคมพืชและภูมิปัญญาทอ้งถิ,นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื�นที,ป่าชุมชน
ความสามารถและทกัษะของเจา้หนา้ที,  รวมทั�งการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการเขา้ไปศึกษาเก็บขอ้มูล  เรียนรู้วิธีการ
จดัการ  การใชป้ระโยชน ์ เพื,อนาํมาวิเคราะห์  สรุป  เรียบเรียงใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการและสามารถเขา้ใจไดง่้าย

                                                                          สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏบิัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

เรื2อง 

มายถึงฐานขอ้มูลที,ไดจ้ากการศึกษาหรือวิจยัแบบมีส่วนร่วม
เรื,อง ไดแ้ก่เห็ดรา แมลง  สงัคมพืชและภูมิปัญญาทอ้งถิ,น

ผูส้นใจนาํองคค์วามรู้ที,ไดไ้ปใชป้ระโยชน์จากการเผยแพร่

ที,ไดจ้ากการศึกษาหรือวิจยัแบบ
ผูส้นใจนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นการศึกษา 

องคค์วามรู้จากงานวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม ้จาํนวน 4 เรื,อง 

นับจาํนวนเรื, องที,ไดด้าํเนินการศึกษาหรือสํารวจแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดา้นความ

ระดบั 5 

4 เรื,อง 

ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้จาํนวน 4 เรื,อง 
ไดแ้ก่เห็ดรา แมลง  สังคมพืชและภูมิปัญญาทอ้งถิ,นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื�นที,ป่าชุมชน  ตอ้งใช้ความรู้  

เก็บขอ้มูล  เรียนรู้วิธีการ
จดัการ  การใชป้ระโยชน ์ เพื,อนาํมาวิเคราะห์  สรุป  เรียบเรียงใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการและสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 9 

 



 

    

 กรมป่าไม้    

 

รายละเอยีดข้อมูลพื4นฐาน : 

 

ข้อมูลพื4นฐานประกอบตวัชี4วดั 

องค์ควา ม รู้ ที, ได้จา กงา นวิจัยควา ม

หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจดัเกบ็ข้อมูล : 

1. สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ 
แผนงานและรวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลูผลการปฏิบติังาน  ภายใตกิ้จกรรมวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

2. วิธีการจดัเกบ็ขอ้มลู
2.1 สาํนกังานความความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ จดัทาํคาํสั,งกรมป่าไม ้ที, 

3561/2552  ลงวนัที, 15 ธนัวาคม  พ.ศ. 2552  
ทางชีวภาพดา้นป่าไม ้จาํนวน 4 เรื,อง ไดแ้ก่เห็ดรา แมลง  สังคมพืชและภูมิปัญญาทอ้งถิ,นการใชป้ระโยชน์ของป่าใน
พื�นที,ป่าชุมชน   

2.2 กลุ่มงานสาํรวจและพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพดา้น
ติดตามและจดัทาํสรุปรวบรวมใหค้รบถว้น

2.3 กลุ่มงานส่งเสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ ตรวจสอบเอกสาร  
พิจารณาคดัเลือกและนาํองคค์วามรู้ที,ไดไ้ปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

3. ความถี,ในการจดัเกบ็ขอ้มลู 
4. รายงานผลการปฏิบติัราชการ รอบ 

   
ผู้กาํกบัดูแลตวัชี4วดั : ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

เบอร์ตดิต่อ : โทรศพัท/์

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล : นายนพพร  ตั�งจิตตง์าม

เบอร์ตดิต่อ : โทรศพัท ์

 

                                                                         

 

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

หน่วยวดั ผลการดาํเนินงานปีงบประมาณ พ

2550 2551 

องค์ควา ม รู้ ที, ได้จา กงา นวิจัยควา ม เรื,อง - 4 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจดัทาํ
แผนงานและรวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลูผลการปฏิบติังาน  ภายใตกิ้จกรรมวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

วิธีการจดัเกบ็ขอ้มลู 
สาํนกังานความความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ จดัทาํคาํสั,งกรมป่าไม ้ที, 

2552  มอบหมายเจา้หนา้ที,ดาํเนินการศึกษาหรือสาํรวจขอ้มูลความหลากหลาย
เรื,อง ไดแ้ก่เห็ดรา แมลง  สังคมพืชและภูมิปัญญาทอ้งถิ,นการใชป้ระโยชน์ของป่าใน

กลุ่มงานสาํรวจและพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพดา้น
ติดตามและจดัทาํสรุปรวบรวมใหค้รบถว้น 
กลุ่มงานส่งเสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ ตรวจสอบเอกสาร  
พิจารณาคดัเลือกและนาํองคค์วามรู้ที,ไดไ้ปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ในการจดัเกบ็ขอ้มลู เป็นรายไตรมาส 

รายงานผลการปฏิบติัราชการ รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน  

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

/โทรสาร 0 2579 2814   

นายนพพร  ตั�งจิตตง์าม ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานป่าไมช้าํนาญงาน

โทรศพัท ์/โทรสาร 0 2579 2814 

                                                                         สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2552 

4 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจดัทาํ 
แผนงานและรวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลูผลการปฏิบติังาน  ภายใตกิ้จกรรมวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

สาํนกังานความความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ จดัทาํคาํสั,งกรมป่าไม ้ที,  
มอบหมายเจา้หนา้ที,ดาํเนินการศึกษาหรือสาํรวจขอ้มูลความหลากหลาย

เรื,อง ไดแ้ก่เห็ดรา แมลง  สังคมพืชและภูมิปัญญาทอ้งถิ,นการใชป้ระโยชน์ของป่าใน

กลุ่มงานสาํรวจและพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

กลุ่มงานส่งเสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ ตรวจสอบเอกสาร   
พิจารณาคดัเลือกและนาํองคค์วามรู้ที,ไดไ้ปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

เจา้พนกังานป่าไมช้าํนาญงาน 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 10 



    

 กรมป่าไม้    

ประเดน็การประเมนิผล : ผลสําเร็จตามแผน
ตวัชี4วดัที2 3     ระดบัความสําเร็จของร้อยละเฉลี2ยถ่วงนํ4าหนักตามเป้าหมายผลผลติของสํานักงานความหลากหลาย
                     ทางชีวภาพด้านป่าไม้   (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
                        (1 )  ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื4นที2ป่าไม้
หน่วยวัด : ร้อยละ    
นํ4าหนัก : ร้อยละ 20 

คําอธิบาย :   

• ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม ้ หมายถึงฐานขอ้มูลที,ไดจ้ากการศึกษาหรือ
สาํรวจแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ จาํนวน 
ไดแ้ก่ กลุ่มพืช กลุ่มสตัว ์กลุ่มแมลง กลุ่มเห็ดรา ไลเคนและกลุ่มภูมปัญญาทอ้งถิ,น

• วดัผลสาํเร็จจากร้อยละของผลผลิต 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เทียบกบัเป้าหมายผลผลิตของตวัชี� วดัเชิงปริมาณสาํหรับปีงบประมาณ  พ
ที,กาํหนดไวต้าม “ เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ

• เป้าหมายผลผลิตของตวัชี�วดัเชิงปริมาณ  ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ
ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม้

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เป้าหมายผลผลติ  

(i) 

นํ4าหนัก

ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ 

1.โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ พื�นที,จงัหวดัตาก  

2.โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ พื�นที,จงัหวดัขอนแก่น 
 

นํ4าหนักรวม Σ

 

ผลรวมคะแนนเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกั เท่ากบั

 Σ   (Wi x Ci)               

      Σ Wi  

 

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

มติทิี2 1 มติด้ิานประสิทธิผล 

ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ระดบัความสําเร็จของร้อยละเฉลี2ยถ่วงนํ4าหนักตามเป้าหมายผลผลติของสํานักงานความหลากหลาย

ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)  
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื4นที2ป่าไม้ 

  

ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม ้ หมายถึงฐานขอ้มูลที,ไดจ้ากการศึกษาหรือ
สาํรวจแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ จาํนวน 

กลุ่มเห็ดรา ไลเคนและกลุ่มภูมปัญญาทอ้งถิ,น 

วดัผลสาํเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที,ส่วนราชการทาํ
เทียบกบัเป้าหมายผลผลิตของตวัชี� วดัเชิงปริมาณสาํหรับปีงบประมาณ  พ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ”   

เป้าหมายผลผลิตของตวัชี�วดัเชิงปริมาณ  ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ
ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม ้จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ จงัหวดัตากและขอนแก่น

นํ4าหนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั                                                 

ร้อยละของเป้าหมายผลผลติ คะแนนที2ได้ 

1 2 3 4 5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

80 

 

80 

 

 

85 

 

85 

 

 

90 

 

90 

 

 

95 

 

95 

 

 

100 

 

100 

Σ Wi =  1 ค่าคะแนนของตัวชี4วัดนี4เท่ากับ 

ผลรวมคะแนนเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกั เท่ากบั    

         หรือ                          (W1 x C1) 

                     W1 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ระดบัความสําเร็จของร้อยละเฉลี2ยถ่วงนํ4าหนักตามเป้าหมายผลผลติของสํานักงานความหลากหลาย 

ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม ้ หมายถึงฐานขอ้มูลที,ไดจ้ากการศึกษาหรือ
สาํรวจแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ จาํนวน 5 กลุ่ม 

เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที,ส่วนราชการทาํได้
เทียบกบัเป้าหมายผลผลิตของตวัชี� วดัเชิงปริมาณสาํหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553          

เป้าหมายผลผลิตของตวัชี�วดัเชิงปริมาณ  ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ.ศ. 2553 ไดแ้ก่ 
ไดแ้ก่ จงัหวดัตากและขอนแก่น 

คะแนนที2ได้ 

(Ci) 

คะแนนเฉลี2ย             

ถ่วงนํ4าหนัก         

(Wi x Ci) 

 

 

Ci 

 

 

 

 

(Wi x Ci ) 

Σ (Wi x Ci)  

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 11 

 



    

 กรมป่าไม้   

โดยที2 : 

W หมายถึง นํ�าหนกัความสาํคญัที,ใหก้บัแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของนํ�าหนกัของทุกเป้าหมาย

ผลผลิต เท่ากบั 

C หมายถึง คะแนนที,ไดจ้ากการเทียบกบัร้อยละของเป้าหมายผลผลิต

i  หมายถึง ลาํดบัที,ของเป้าหมายผลผลิต  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ระดบัคะแนน

1 

2 

3 

4 

5 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื4นฐาน : 

 

ขอ้มลูพื�นฐานประกอบตวัชี�วดั

ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

เงื2อนไข :  

กรณีส่วนราชการเปลี,ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที,กาํหนดไวต้ามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังบประมาณ

 

เหตุผล :  

เพื,อใหส้อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเป็นการผลกัดนัใหส่้วนราชการปฏิบติัราชการเพื,อใหบ้รรลุผล ตามยุทธศาสตร์การ
จดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 

                      คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

             สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

นํ�าหนกัความสาํคญัที,ใหก้บัแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของนํ�าหนกัของทุกเป้าหมาย

ผลผลิต เท่ากบั 1 

คะแนนที,ไดจ้ากการเทียบกบัร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 

ลาํดบัที,ของเป้าหมายผลผลิต   

ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

Σ (Wi x Ci ) = 1 

Σ (Wi x Ci) = 2 

Σ (Wi x Ci) = 3 

Σ (Wi x Ci) = 4 

Σ (Wi x Ci) = 5 

ขอ้มลูพื�นฐานประกอบตวัชี�วดั 

 

หน่วยวดั 

ผลการดาํเนินงานในอดีต

ปีงบประมาณ พ

2550 

นขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื�นที,ป่าไม ้ แห่ง - 

เปลี,ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที,กาํหนดไวต้ามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังบประมาณ 

แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
เป็นการผลกัดนัใหส่้วนราชการปฏิบติัราชการเพื,อใหบ้รรลุผล ตามยุทธศาสตร์การ

จดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

นํ�าหนกัความสาํคญัที,ใหก้บัแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของนํ�าหนกัของทุกเป้าหมาย

คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�  

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 

- 4 

เปลี,ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที,กาํหนดไวต้ามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

และยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
เป็นการผลกัดนัใหส่้วนราชการปฏิบติัราชการเพื,อใหบ้รรลุผล ตามยุทธศาสตร์การ

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 12 

 

 



 

    

 กรมป่าไม้    

แหล่งข้อมูล / วธีิการจดัเกบ็ข้อมูล: 
 

1. สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจดัทาํแผนงาน
และรวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลูผลการปฏิบติังาน  ภายใตโ้ครงการอนุรักษแ์ละพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ความถี,ในการจดัเกบ็ขอ้มลู เป็นรายไตรมาส
3. รายงานผลการปฏิบติัราชการ รอบ 

 
ผู้กาํกบัดูแลตวัชี4วดั : ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

เบอร์ตดิต่อ : โทรศพัท/์

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล : นายนพพร  ตั�งจิตตง์าม

เบอร์ตดิต่อ : โทรศพัท ์

ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มงานสาํรวจและพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

  และกลุ่มงานส่งเสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

เบอร์ตดิต่อ : โทรศพัท/์

 

 

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจดัทาํแผนงาน
และรวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลูผลการปฏิบติังาน  ภายใตโ้ครงการอนุรักษแ์ละพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ

ความถี,ในการจดัเกบ็ขอ้มลู เป็นรายไตรมาส 
รายงานผลการปฏิบติัราชการ รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน  

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

/โทรสาร 0 2579 2814   

นายนพพร  ตั�งจิตตง์าม ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานป่าไมช้าํนาญงาน

โทรศพัท ์/โทรสาร 0 2579 2814  

กลุ่มงานสาํรวจและพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

และกลุ่มงานส่งเสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

/โทรสาร 0 2579 2814 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจดัทาํแผนงาน 
และรวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลูผลการปฏิบติังาน  ภายใตโ้ครงการอนุรักษแ์ละพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ   

ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานป่าไมช้าํนาญงาน 

กลุ่มงานสาํรวจและพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

และกลุ่มงานส่งเสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 13 

 



    

 กรมป่าไม้    

 

ประเดน็การประเมนิผล : ความพงึพอใจ
ตวัชี4วดัที2 4  ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

นํ4าหนัก  :  ร้อยละ 10 

คําอธิบาย :   

• ผูรั้บบริการ หมายถึง
ส่วนราชการผูใ้หบ้ริการ) หรือหน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชนที,มารับบริการจากสาํนกังานความลากหลายทางชีวภาพ
ดา้นป่าไม ้

• พิจารณาจากผลสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากสาํนกังานความหลากหลายทางชี

• ประเดน็การสาํรวจประกอบดว้ยประเดน็สาํคญัๆ ดงันี�  
(1)  ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั�นตอนการใหบ้ริการ 

(2)  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ที,ผูใ้หบ้ริการ 

(3)  ความพึงพอใจดา้นสิ,งอาํนวยความสะดวก

(4)  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ

(5)  ความคิดเห็นต่อรูปแบบของเอกสารเผยแพร่และ

• หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกงานบริการ
1. เป็นงานบริการ ที,เป็นภารกิจหลกัของสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้น
2. เป็นงานบริการที,มีผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมาก 

• งานบริการที,ดาํเนินการในปีงบประมาณ พ
1. ความพึงพอใจของ
2. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้น 

 

ชื2องานบริการ 

1. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นเอกสารเผยแพร่
ทางวิชาการ 

2. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้น Website ของ
สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

รวม 
 

 
 
 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

มติทิี2 2 มติด้ิานคุณภาพการให้บริการ 

ความพงึพอใจ 
ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

หมายถึง ประชาชนผูม้ารับบริการโดยตรง หรือเจา้หนา้ที,ของรัฐ 
หรือหน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชนที,มารับบริการจากสาํนกังานความลากหลายทางชีวภาพ

พิจารณาจากผลสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากสาํนกังานความหลากหลายทางชี

ประเดน็การสาํรวจประกอบดว้ยประเดน็สาํคญัๆ ดงันี�   
ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั�นตอนการใหบ้ริการ  

ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ที,ผูใ้หบ้ริการ  

ความพึงพอใจดา้นสิ,งอาํนวยความสะดวก 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

ความคิดเห็นต่อรูปแบบของเอกสารเผยแพร่และ Website ของสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกงานบริการ 
เป็นงานบริการ ที,เป็นภารกิจหลกัของสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้น
เป็นงานบริการที,มีผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมาก  

งานบริการที,ดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้น Website ของสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

นํ4าหนัก 
ภายในตัวชี4วัด 

(ร้อยละ ) 
สถานที2สํารวจ 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นเอกสารเผยแพร่ 10.00 สาํนกังานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นป่าไม ้

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

ของ
สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

10.00 สาํนกังานความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นป่าไม ้

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

20.00   

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

ประชาชนผูม้ารับบริการโดยตรง หรือเจา้หนา้ที,ของรัฐ (ที,ไม่ใช่เจา้หนา้ที,ของ
หรือหน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชนที,มารับบริการจากสาํนกังานความลากหลายทางชีวภาพ

พิจารณาจากผลสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ 

ของสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

เป็นงานบริการ ที,เป็นภารกิจหลกัของสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้  

หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

หน่วยงานรับผดิชอบ 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 14 
 



    

 กรมป่าไม้    

 เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 

ระดบั 1 ระดบั 

65 70 

 

เหตุผล :  

ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื,อประโยชนสุ์ขของประชาชน

ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั�นตอนการปฏิบติังาน

การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ,น

การตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

แนวทางหนึ, ง    ที,จาํเป็นอย่างยิ,งเพื,อให้การบริหารราชการเป็

ตามความตอ้งการของประชาชน 

รายละเอยีดข้อมูลพื4นฐาน : 

ข้อมูลพื4นฐานประกอบตวัชี4วดั

ร้ อยละของระดบัความพึงพอใจของผู

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจดัเกบ็ข้อมูล: 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
การปฏิบติัราชการตามตวัชี�วดัและจดัเกบ็ขอ้มลูรายงานผลรอบ 
 

ผู้กาํกบัดูแลตวัชี4วดั : ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้
เบอร์ตดิต่อ : โทรศพัท/์
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล : นายนพพร  ตั�งจิตตง์าม   นายธานี  พนัแสง
เบอร์ตดิต่อ            : โทรศพัท/์
 

 

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

 75 80 

ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที, 5) พ.ศ. 2545 

การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื,อประโยชนสุ์ขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิo ต่อภารกิจของรัฐ

การลดขั�นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที,ไม่จาํเป็น

การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ,น การกระจายอาํนาจตัดสินใจ การอาํนวยความสะดวกและ

การตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการจึงเป็น

ที,จาํเป็นอย่างยิ,งเพื,อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง

ข้อมูลพื4นฐานประกอบตวัชี4วดั หน่วยวดั 
ผลการดาํเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ

2550 2551

อยละของระดบัความพึงพอใจของผ ูรับบริการ ร้อยละ - -

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมผล
การปฏิบติัราชการตามตวัชี�วดัและจดัเกบ็ขอ้มลูรายงานผลรอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
/โทรสาร  0 2579 2814  

นายนพพร  ตั�งจิตตง์าม   นายธานี  พนัแสง 
/โทรสาร  0 2579 2814 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�  

ระดบั 5 

85 

. 2545 มาตรา 3/1 บญัญติัว่า          

เกิดผลสัมฤทธิo ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที,ไม่จาํเป็น        

การอาํนวยความสะดวกและ                

การปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการจึงเป็น

และสามารถตอบสนอง       

ผลการดาํเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 

- - 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมผล          
 

หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 15 

 



    

 กรมป่าไม้    

มติทิี2 3 

ประเดน็การประเมนิผล : ประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ตวัชี4วดัที2 5       :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย

นํ4าหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายของสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้ 
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ ทั�งนี�
ที,ไดรั้บการจดัสรรเพิ,มเติมระหวา่งปีงบประมาณ โดย 

• การใหค้ะแนนจะพิจารณาตามจะใชข้อ้มลูการเบิกจ่ายดงักล่าวจากระบบการบริ
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพดา้นป่าไมเ้ทียบกบัวงเงินงบประมาณรายจ่ายที,สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมไ้ดรั้บ  
หากมีการโอนเปลี,ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี 
ประจาํ) จะนาํยอดงบประมาณหลงัโอนเปลี,ยนแปลงแลว้มาเป็นฐานในการคาํนวณ
สูตรการคํานวณ : 

 

                  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที,ส่วนราชการเบิกจ่าย
                      วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที,ส่วนราชการไดรั้บ

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ระดบั  1 

92 

 

หมายเหตุ :  
1. กําหนดระดับคะแนน 

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที,คณะรัฐมนตรีกาํหนด
2. การคาํนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที,ไดรั้บจดัสรรเพิ,มเติมระหว่าง

ปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที,ส่วนราชการประหยดัได้
ขอใหส่้วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที,ประหยดัไดด้งักล่าว 

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

3 มติด้ิานประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ 

ประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  จะใช้อัตรา
งบประมาณรายจ่ายของสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้ ที, เบิกจ่ายในส่วนกลางเป็นตัวชี� วดั
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ ทั�งนี�    
ที,ไดรั้บการจดัสรรเพิ,มเติมระหวา่งปีงบประมาณ โดย (GFMIS) 

การใหค้ะแนนจะพิจารณาตามจะใชข้อ้มลูการเบิกจ่ายดงักล่าวจากระบบการบริ
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพดา้นป่าไมเ้ทียบกบัวงเงินงบประมาณรายจ่ายที,สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมไ้ดรั้บ  
หากมีการโอนเปลี,ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาํไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่าย

จะนาํยอดงบประมาณหลงัโอนเปลี,ยนแปลงแลว้มาเป็นฐานในการคาํนวณ 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที,ส่วนราชการเบิกจ่าย    x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที,ส่วนราชการไดรั้บ 

ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�

ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 

93 94 95 96 

กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 94 ซึ, งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที,คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

การคาํนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที,ไดรั้บจดัสรรเพิ,มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที,ส่วนราชการประหยดัได ้และไม่ไดน้าํไปใชจ่้ายในภารกิจหรือโครงการอื,นๆ ต่อ ทั�งนี�  
ขอใหส่้วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที,ประหยดัไดด้งักล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื,อใชป้ระกอบการประเมินผล

สาํนกังานความหลากหลายทางชี

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
ที, เบิกจ่ายในส่วนกลางเป็นตัวชี� วดั

   ไม่รวมเงินงบประมาณ

การใหค้ะแนนจะพิจารณาตามจะใชข้อ้มลูการเบิกจ่ายดงักล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานความหลากหลาย     
ทางชีวภาพดา้นป่าไมเ้ทียบกบัวงเงินงบประมาณรายจ่ายที,สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมไ้ดรั้บ  

ายประจาํไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่าย

คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�  

ซึ, งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

การคาํนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที,ไดรั้บจดัสรรเพิ,มเติมระหว่าง
และไม่ไดน้าํไปใชจ่้ายในภารกิจหรือโครงการอื,นๆ ต่อ ทั�งนี�  

เพื,อใชป้ระกอบการประเมินผล 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 16 

 

 



    

 กรมป่าไม้    

3.  กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที,ประหยดัได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื,นๆ              
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการให

4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
กรมบญัชีกลาง www.cgd.go.th หวัขอ้ ลาํดบัผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

 

แหล่งข้อมูลอ้างองิ :  

            ใชข้อ้มูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั
E – Tracking 
 

เหตุผล :   
เนื,องจากสถานการณ์ในปัจจุบนัที,ประเทศไทยกาํลงัเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลไดใ้หค้วามสาํคญั

กบัการใชจ่้ายงบประมาณภาครัฐ  เพื,อเร่งรัดฟื� นฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสู่เศรษฐกิจทุกภาคส่วน  หน่วยงานภาครัฐ

เป็นกลไกที,สาํคญัของรัฐบาลในการกระตุน้เศรษฐกิจผา่นการใชจ่้ายงบประมาณ ช่วยกนัเร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณ

เพื,อใหเ้มด็เงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ อนัจะช่วยสร้างงานสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน

รายละเอยีดข้อมูลพื4นฐาน :  

ข้อมูลพื4นฐานประกอบตวัชี4วดั

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

แหล่งข้อมูล / วธีิการจดัเกบ็ข้อมูล: 
สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมเ้ป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานกบั

หน่วยงานในสังกดัที,เกี,ยวขอ้ง เพื,อรวบรวมผลการปฏิบติัราชการตามตวัชี� วดั
รายงานผลรอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 
 

ผู้กาํกบัดูแลตวัชี4วดั : ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้
เบอร์ตดิต่อ  : โทรศพัท/์
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล : นายนพพร  ตั�งจิตตง์าม   
เบอร์ตดิต่อ  : โทรศพัท/์
 
 
 

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที,ประหยดัได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื,นๆ              
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนาํมาใชค้าํนวณอตัราการเบิกจ่ายดว้ย 

ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
หวัขอ้ ลาํดบัผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ใชข้อ้มูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั จากระบบ 

เนื,องจากสถานการณ์ในปัจจุบนัที,ประเทศไทยกาํลงัเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลไดใ้หค้วามสาํคญั

เพื,อเร่งรัดฟื� นฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสู่เศรษฐกิจทุกภาคส่วน  หน่วยงานภาครัฐ

เป็นกลไกที,สาํคญัของรัฐบาลในการกระตุน้เศรษฐกิจผา่นการใชจ่้ายงบประมาณ ช่วยกนัเร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณ

เพื,อใหเ้มด็เงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ อนัจะช่วยสร้างงานสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน 

ข้อมูลพื4นฐานประกอบตวัชี4วดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ

2550 2551 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ - - 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมเ้ป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานกบั
เพื,อรวบรวมผลการปฏิบติัราชการตามตวัชี� วดัเป็นรายไตรมาส 

12 เดือน 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
/โทรสาร  0 2579 2814  

นายนพพร  ตั�งจิตตง์าม    
/โทรสาร  0 2579 2814 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที,ประหยดัได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื,นๆ              

ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเวบ็ไซตข์อง

จากระบบ GFMIS และ    

เนื,องจากสถานการณ์ในปัจจุบนัที,ประเทศไทยกาํลงัเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลไดใ้หค้วามสาํคญั

เพื,อเร่งรัดฟื� นฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสู่เศรษฐกิจทุกภาคส่วน  หน่วยงานภาครัฐ

เป็นกลไกที,สาํคญัของรัฐบาลในการกระตุน้เศรษฐกิจผา่นการใชจ่้ายงบประมาณ ช่วยกนัเร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณ

ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2552 

- 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมเ้ป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานกบั
เป็นรายไตรมาส และจดัเก็บขอ้มูล

หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 17 



    

 กรมป่าไม้    

ประเดน็การประเมนิผล : ประสิทธิภาพของการใช้พลงังาน
                      ตวัชี4วดัที2 6.    :    ระดบัความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน

นํ4าหนัก : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย : 

• ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของสาํนกังานความหลากหลาย
ทางชีวภาพดา้นป่าไม ้  จะพิจารณาจากความครบถว้นของขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ประหยดัพลงังาน  ขอ้มลูปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
สําหรับการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังาน เช่น เวลาที,ให้บริการ  จาํนวนบุคลากร  พื�นที,ของอาคารที,การให้บริการเป็นตน้  
และพิจารณาปริมาณพลงังานที,ส่วนราชการใชจ้ริง  โดยเปรียบเทียบกบัปริมาณพลงังานมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมตามปัจจยัที,มีผลต่อการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน
www.e-report.energy.go.th ของสาํนกังานนโยบายและแผนพลั

• พิจารณาจากร้อยละเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกัของพลงังาน 
 1. ดา้นไฟฟ้า  
 2. ดา้นนํ�ามนัเชื�อเพลิง
   

สูตรการคํานวณค่าดชันีการใช้พลงังาน 
           
                                ค่าดชันีการใชไ้ฟฟ้า/นํ� ามนั

                                                                    
                                                                              
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
o คะแนนการประเมินผลการประหยดัพลงังานของสํานั

คะแนนเฉลี,ยของหน่วยงานในสงักดัทั�งหมด โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละหน่วยงาน ดงันี�
1. ด้านไฟฟ้า รวม 2.5 คะแนน
     เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินผลการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้า มีรายละเอียด ดงันี�

ระดบั 
1 ขอ้มลูรายงานผลการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานดา้น

ไฟฟ้าของคณะทาํงานลดการใชพ้ลงังาน รอบ 
2 2.1 ขอ้มลูปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
 2.2 ขอ้มลูพื�นฐานสาํหรับการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังานครบถว้น

3 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง มากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วง
ตั�งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

ประสิทธิภาพของการใช้พลงังาน 
ะดบัความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 

ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของสาํนกังานความหลากหลาย
ทางชีวภาพดา้นป่าไม ้  จะพิจารณาจากความครบถว้นของขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังาน  ขอ้มลูปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kWh) ขอ้มูลปริมาณการใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิง 
สําหรับการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังาน เช่น เวลาที,ให้บริการ  จาํนวนบุคลากร  พื�นที,ของอาคารที,การให้บริการเป็นตน้  
และพิจารณาปริมาณพลงังานที,ส่วนราชการใชจ้ริง  โดยเปรียบเทียบกบัปริมาณพลงังานมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมตามปัจจยัที,มีผลต่อการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน โดยใชข้อ้มูลตามที,รายงานและจดัเก็บในฐานขอ้มูล 

ของสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน  

พิจารณาจากร้อยละเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกัของพลงังาน 2 ชนิด คือ 
 

ดา้นนํ�ามนัเชื�อเพลิง 

สูตรการคํานวณค่าดชันีการใช้พลงังาน : 

นํ�ามนั  =   ค่าการใชไ้ฟฟ้า/นํ� ามนัมาตรฐาน-ค่าการใชไ้ฟฟ้า/นํ� ามนัจริง

                                                                    
                                                                                                        ค่าการใชไ้ฟฟ้า/นํ� ามนัจริง 

คะแนนการประเมินผลการประหยดัพลงังานของสํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้น
คะแนนเฉลี,ยของหน่วยงานในสงักดัทั�งหมด โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละหน่วยงาน ดงันี�

คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินผลการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้า มีรายละเอียด ดงันี�

ประเดน็ 
ขอ้มลูรายงานผลการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานดา้น
ไฟฟ้าของคณะทาํงานลดการใชพ้ลงังาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

ขอ้มลูปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kWh) ครบถว้น 
ขอ้มลูพื�นฐานสาํหรับการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังานครบถว้น 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง มากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วง
50 ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน หรือ มีค่าดชันี

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง -0.200 ถึง -0.333 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของสาํนกังานความหลากหลาย
ขอ้มูลการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการ

ขอ้มูลปริมาณการใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิง (ลิตร)   ขอ้มูลพื�นฐาน
สําหรับการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังาน เช่น เวลาที,ให้บริการ  จาํนวนบุคลากร  พื�นที,ของอาคารที,การให้บริการเป็นตน้  
และพิจารณาปริมาณพลงังานที,ส่วนราชการใชจ้ริง  โดยเปรียบเทียบกบัปริมาณพลงังานมาตรฐาน ที,หน่วยงานควรจะใช้

โดยใชข้อ้มูลตามที,รายงานและจดัเก็บในฐานขอ้มูล 

นํ�ามนัจริง 

กงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ คิดจาก
คะแนนเฉลี,ยของหน่วยงานในสงักดัทั�งหมด โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละหน่วยงาน ดงันี�  

เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินผลการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้า มีรายละเอียด ดงันี�  

คะแนน 
0.50 

0.25 
0.25 
0.50 

หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 18 

 



    

 กรมป่าไม้    

ระดบั 
4 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง มากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วง

ตั�งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 25 
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 

5 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง มากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐานไม่เกินร้อยละ 
ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน หรือ มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 
0 ถึง -0.090 
ในกรณีที,ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง นอ้ยกวา่ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน หรือ 
มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า มากกวา่ 
ดา้นไฟฟ้า (2.5 คะแนน) 

 

2. นํ4ามนัเชื4อเพลงิ รวม 2.5 คะแนน
     เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินผลการประหยดัพลงังานดา้นนํ�ามนัเชื�อเพลิง 
 

ระดบั 
1 ขอ้มลูรายงานผลการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานดา้น

นํ�ามนัเชื�อเพลิงของคณะทาํงานลดการใชพ้ลงังาน รอบ 
เดือน 

2 2.1 ขอ้มลูปริมาณการใชน้ํ�ามนั 
 2.2 ขอ้มลูพื�นฐานสาํหรับการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังานครบถว้น

3 ปริมาณการใชน้ํ�ามนัจริง มากกวา่ปริมาณการใชน้ํ�ามนัมาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วง
ตั�งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 
การใชพ้ลงังานนํ�ามนัอยู่ในช่วง 

4 ปริมาณการใชน้ํ�ามนัจริง มากกวา่ปริมาณการใชน้ํ�ามนัมาตรฐาน
ตั�งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 25 
การใชพ้ลงังานนํ�ามนัอยู่ในช่วง 

5 ปริมาณการใชน้ํ�ามนัจริง มากกวา่ปริมาณการใชน้ํ�ามนัมาตรฐานไม่เกินร้อยละ 
10 ของปริมาณการใชน้ํ�ามนัมาตรฐาน หรือ 
ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที,ปริมาณการใชน้ํ�ามนัจริง นอ้ยกวา่ ปริมาณการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิง
มาตรฐาน หรือ มีค่าดชันีการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิง มากกวา่ 
การประเมินผลดา้นนํ�ามนัเชื�อเพลิง 

 

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

ประเดน็ 
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง มากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วง

25 ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน หรือ มีค่าดชันี
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง -0.091 ถึง -0.199 

มากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 
ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน หรือ มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 

ในกรณีที,ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง นอ้ยกวา่ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน หรือ 
มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า มากกวา่ 0 จะไดค้ะแนนเต็มในการประเมินผล

คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินผลการประหยดัพลงังานดา้นนํ�ามนัเชื�อเพลิง มีรายละเอียด ดงันี�

ประเดน็ 
ขอ้มลูรายงานผลการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานดา้น
นํ�ามนัเชื�อเพลิงของคณะทาํงานลดการใชพ้ลงังาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 

ขอ้มลูปริมาณการใชน้ํ�ามนั (ลิตร) ครบถว้น 
ขอ้มลูพื�นฐานสาํหรับการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังานครบถว้น 

ปริมาณการใชน้ํ�ามนัจริง มากกวา่ปริมาณการใชน้ํ�ามนัมาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วง
50 ของปริมาณการใชน้ํ�ามนัมาตรฐาน หรือ มีค่าดชันี

การใชพ้ลงังานนํ�ามนัอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 
ปริมาณการใชน้ํ�ามนัจริง มากกวา่ปริมาณการใชน้ํ�ามนัมาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วง

25 ของปริมาณการใชน้ํ�ามนัมาตรฐาน หรือ มีค่าดชันี
การใชพ้ลงังานนํ�ามนัอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
ปริมาณการใชน้ํ�ามนัจริง มากกวา่ปริมาณการใชน้ํ�ามนัมาตรฐานไม่เกินร้อยละ 

ของปริมาณการใชน้ํ�ามนัมาตรฐาน หรือ มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานนํ�ามนัอยู่

ในกรณีที,ปริมาณการใชน้ํ�ามนัจริง นอ้ยกวา่ ปริมาณการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิง
มาตรฐาน หรือ มีค่าดชันีการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิง มากกวา่ 0 จะไดค้ะแนนเตม็ใน
การประเมินผลดา้นนํ�ามนัเชื�อเพลิง (2.5 คะแนน) 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

คะแนน 
0.50 

0.50 

มีรายละเอียด ดงันี�  

คะแนน 
0.50 

0.25 
0.25 
0.50 

0.50 

0.50 
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 กรมป่าไม้    

 
แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดบัคะแนน 

(หน่วยงานที2จะได้รับการประเมนิดัชนีการใช้พลงังานในขั4นที2 

 

 

 

 

 

 

 

 
เงื2อนไข : 

1. ระดบัความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ สํานักงาน 
ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที,ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน 
แผนพลงังาน 

2. ส่วนราชการจะตอ้งไดค้ะแนนเต็มในขั�นตอนที, 
พลงังาน ในขั�นตอนที, 3-5 

3. หน่วยงานที,มีค่าดชันีการใชพ้ลงังาน
เป็น 2 เท่าของปริมาณการใชพ้ลงังานมาตรฐานขึ�นไป จะไม่ไดค้ะแนนในขั�นตอนที, 
จะมีหน่วยงานในกลุ่มดงักล่าว ประมาณร้อยละ 

4. การรายงานผลการดาํเนิน
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                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดบัคะแนน 3 ถึง 5 
หน่วยงานที2จะได้รับการประเมนิดัชนีการใช้พลงังานในขั4นที2 2 ต้องได้รับคะแนนเตม็

 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ สํานักงาน 
จะใช้ข้อมูลที,ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและ

ส่วนราชการจะตอ้งไดค้ะแนนเต็มในขั�นตอนที, 2 จึงจะไดรั้บการประเมินผลค่าคะแนนดชันีการใช้

หน่วยงานที,มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานตํ,ากว่า -0.500 หรือเป็นหน่วยงานที,มีปริมาณการใชพ้ลงังานจริง
เท่าของปริมาณการใชพ้ลงังานมาตรฐานขึ�นไป จะไม่ไดค้ะแนนในขั�นตอนที, 3-5 ซึ, งจากขอ้มูลของปี 

จะมีหน่วยงานในกลุ่มดงักล่าว ประมาณร้อยละ 10 ของหน่วยงานราชการทั�งประเทศ 
การรายงานผลการดาํเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยดัพลงังาน

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ต้องได้รับคะแนนเตม็) 

ระดบัความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ สํานักงาน 
ของสํานักงานนโยบายและ          

จึงจะไดรั้บการประเมินผลค่าคะแนนดชันีการใช้

หรือเป็นหน่วยงานที,มีปริมาณการใชพ้ลงังานจริง
ซึ, งจากขอ้มูลของปี 2551     

ตามมาตรการประหยดัพลงังาน: 

หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 20 



    

 กรมป่าไม้    

 

ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการที,เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกดักรมที,จดัตั�งขึ�นตาม

กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที,ตั�งขึ�นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั�นที,ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง สาํหรับส่วน

ราชการที,เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกดักรม ซึ, งจัดตั� งขึ� นตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงาน

การรายงานผลการดาํเนินงาน และการประเมินผลของส่วนราชการนั�น ๆ ใหพิ้จารณาจากสถานที,ตั�งของส่วนราชการ

ว่า ตั�งอยู่ ณ จงัหวดัใด ให้รายงานผลการดาํเนินงานไปรวมกบัจงัหวดัที,ตั�งอยู่นั�น

ในสังกัดและหรือในพื�นที, ที, รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการประหยดัพลังงาน

จะได้รับคะแนนส่วนเพิ2มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที2ได้รับ

ผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั4นตอนเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

เช่น ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั�งหมด 
(เท่ากบั 84%) ไดรั้บคะแนนตั�งตน้เฉลี,ย 
คะแนน     จึงสรุปคะแนนของส่วนราชการ 

เหตุผล : 
พลังงานเป็นปัจจัยที,สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิไดมี้แหล่งพลงังานเชิงพาณิชยภ์ายในประเทศมากพอกบัความตอ้งการ ทาํให้ตอ้ง
พึ,งพาพลงังานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที,ปัจจุบนัมีมูลค่ากว่า 
การเพิ,มความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใชพ้ลงังาน
ในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลเห็นว่าภาครัฐควรจะเป็นตน้แบบที,ดีให้กบัประชาชน สํานกังาน ก
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการดา้นการใช้พลงังาน โดยมีสํานักงานนโยบายและ
แผนพลงังานเป็นเจา้ภาพหลกัของตวัชี�วดั

 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจดัเกบ็ข้อมูล : 
 

o ข้อมูลที2นํามาใช้ในการคํานวณคะแนนขั4นที2 
      (1)  ข้อมูลที2ใช้ในการคํานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า

เป็นขอ้มลูของตวัแปรที,มีผลต่อการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน ตั�งแต่วนัที, 
2553 รวม 12 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน
จาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ การออกใหบ้ริการ 

(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม
ของจงัหวดัที,ตั�ง เป็นตน้
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                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

หมายถึง ส่วนราชการที,เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกดักรมที,จดัตั�งขึ�นตาม

กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที,ตั�งขึ�นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั�นที,ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง สาํหรับส่วน

ราชการที,เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกดักรม ซึ, งจัดตั� งขึ� นตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงาน

และการประเมินผลของส่วนราชการนั�น ๆ ใหพิ้จารณาจากสถานที,ตั�งของส่วนราชการ

ว่า ตั�งอยู่ ณ จงัหวดัใด ให้รายงานผลการดาํเนินงานไปรวมกบัจงัหวดัที,ตั�งอยู่นั�น  ส่วนราชการที,มีจาํนวนหน่วยงาน

บผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการประหยดัพลังงาน มากกว่า 

เท่าของคะแนนที2ได้รับ โดยส่วนราชการนั�น จะต้องมีหน่วยงานที2รายงานข้อมูล

ครบทุกขั4นตอนเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจาํนวนหน่วยงานทั4งหมด

มีหน่วยงานในสังกัดทั�งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุกขั�นตอน
ไดรั้บคะแนนตั�งตน้เฉลี,ย 4.2634 คะแนน และไดค้ะแนนส่วนเพิ,มอีก 0.05 * 

ส่วนราชการ A เท่ากบั 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 

พลังงานเป็นปัจจัยที,สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
แต่ประเทศไทยมิไดมี้แหล่งพลงังานเชิงพาณิชยภ์ายในประเทศมากพอกบัความตอ้งการ ทาํให้ตอ้ง

พึ,งพาพลงังานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที,ปัจจุบนัมีมูลค่ากว่า 5 แสนลา้นบาท แนวทางสาํคญัที,จะช่วยลดอตัรา
การเพิ,มความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั
ในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลเห็นว่าภาครัฐควรจะเป็นตน้แบบที,ดีให้กบัประชาชน สํานกังาน ก
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการดา้นการใช้พลงังาน โดยมีสํานักงานนโยบายและ
แผนพลงังานเป็นเจา้ภาพหลกัของตวัชี�วดั 

ข้อมูลที2นํามาใช้ในการคํานวณคะแนนขั4นที2 3 - 5 : 
ใช้ในการคํานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า/นํ4ามนัมาตรฐาน 

เป็นขอ้มลูของตวัแปรที,มีผลต่อการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน ตั�งแต่วนัที, 1 ตุลาคม 
ส่วนคือ 

ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช่น จาํนวนบุคลากร พื�นที,ใชส้อยภายในอาคาร
จาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ การออกใหบ้ริการ เป็นตน้ 
ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตวัจงัหวดัที,ตั�ง พื�นที,ของอาํเภอที,ตั�ง พื�นที,
ของจงัหวดัที,ตั�ง เป็นตน้ 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

หมายถึง ส่วนราชการที,เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกดักรมที,จดัตั�งขึ�นตาม

กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที,ตั�งขึ�นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั�นที,ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง สาํหรับส่วน

ราชการที,เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกดักรม ซึ, งจัดตั� งขึ� นตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค        

และการประเมินผลของส่วนราชการนั�น ๆ ใหพิ้จารณาจากสถานที,ตั�งของส่วนราชการ

ส่วนราชการที,มีจาํนวนหน่วยงาน   

มากกว่า 30 หน่วยงาน              

จะต้องมีหน่วยงานที2รายงานข้อมูล

ของจาํนวนหน่วยงานทั4งหมด 

หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุกขั�นตอน 55 หน่วยงาน      
* 4.2634 เท่ากบั 0.2132 

พลังงานเป็นปัจจัยที,สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
แต่ประเทศไทยมิไดมี้แหล่งพลงังานเชิงพาณิชยภ์ายในประเทศมากพอกบัความตอ้งการ ทาํให้ตอ้ง

แสนลา้นบาท แนวทางสาํคญัที,จะช่วยลดอตัรา
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั

ในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลเห็นว่าภาครัฐควรจะเป็นตน้แบบที,ดีให้กบัประชาชน สํานกังาน ก.พ.ร. จึงกาํหนดที,จะ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการดา้นการใช้พลงังาน โดยมีสํานักงานนโยบายและ      

ตุลาคม 2552 ถึง 30 กนัยายน 

เช่น จาํนวนบุคลากร พื�นที,ใชส้อยภายในอาคาร เวลาการทาํงาน 

เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตวัจงัหวดัที,ตั�ง พื�นที,ของอาํเภอที,ตั�ง พื�นที,

หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 21 



    

 กรมป่าไม้    

 

โดยส่วนราชการจะตอ้งรายงานขอ้มลูตวัแปรตามรายการที,ปรากฏในหนา้ดชันีการใชพ้ลงังานของส่วน
ราชการ บน www.e-report.energy.go.th
วนัที, 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กนัยายน 
(2)   ข้อมูลที2ใช้ในการคํานวณค่าการใช้พลงังานไฟฟ้า
คือ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าที,ใชจ้ริงในกิจการของส่วนราชการ ตั�งแต่วนัที, 
รวม 12 เดือน โดยรวบรวมจาํนวนหน่วยไฟฟ้าที,ปรากฎในใบแจง้หนี�การใชไ้ฟฟ้าที,การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละ
เดือน นาํไปรายงานปริมาณการใชไ้ฟฟ้าผา่น 
 

(3)   ข้อมูลที2ใช้ในการคํานวณค่าการใช้พลงังานนํ4ามนั
คือ ปริมาณการใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิง ที,ใชไ้ปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั�งแต่วนัที, 
ถึง 30 กนัยายน 2553 รวม 12 
และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจาํนวนหน่วยของเชื�อเพลิงที,ปรากฎในใบเสร็จค่านํ�ามนัเชื�อเพลิงที,
ส่วนราชการไดซื้�อและใชไ้ปกบัยานพาหนะของส่วนราชการทุกคนัในแต่ละเดือน แลว้นาํไปรายงานปริมาณ
การใชน้ํ�ามนัผา่น www.e-report.energy.go.th
กรณีที,ส่วนราชการใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิงทางเลือก ไดแ้ก่ แก๊สโซฮอล 
นํ�ามนัไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีนํ� ามนัดีเซลอยู่ 
100% นั�น การคาํนวณปริมาณการใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจาํนวนปริมาณนํ� ามนั
เบนซิน นํ�ามนัดีเซล เท่านั�น ตามสูตรการคาํนวณดงัต่อไปนี�  
ค่าการใช้นํ4ามันจริง = ปริมาณนํ� ามนัเบนซิน
+ (0.95 x ปริมาณนํ�ามนัไบโอดีเซล
 

o การประเมนิคะแนนในขั4นตอนที2 
- เมื,อทราบค่าดชันีการใชไ้ฟฟ้า

ประเมินคะแนน 
- กรณีที,ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า/

ใชไ้ฟฟ้า/นํ�ามนัมากกวา่ 0 จะไดค้ะแนนเตม็ในขั�นที, 
 

o การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมหีน่วยงานในสังกดัมาร่วมในการประเมนิผล
1)  ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกดัตามขั�นตอน เพื,อหาคะแนน

หน่วยงาน 
2)  พิจารณาใหค้ะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี,ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกดั

ทั�งหมด (= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสงักดัทั�งหมด
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                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

โดยส่วนราชการจะตอ้งรายงานขอ้มลูตวัแปรตามรายการที,ปรากฏในหนา้ดชันีการใชพ้ลงังานของส่วน
report.energy.go.th ใหค้รบทุกรายการ โดยเป็นขอ้มูลที,เกิดขึ�นจริงในแต่ละเดือน ตั�งแต่

กนัยายน 2553 ใหค้รบ 12 เดือน  
ข้อมูลที2ใช้ในการคํานวณค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าจริง 

การใชไ้ฟฟ้าที,ใชจ้ริงในกิจการของส่วนราชการ ตั�งแต่วนัที, 1 ตุลาคม 2552 
เดือน โดยรวบรวมจาํนวนหน่วยไฟฟ้าที,ปรากฎในใบแจง้หนี�การใชไ้ฟฟ้าที,การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละ

เดือน นาํไปรายงานปริมาณการใชไ้ฟฟ้าผา่น www.e-report.energy.go.th ใหค้รบ 12 

ข้อมูลที2ใช้ในการคํานวณค่าการใช้พลงังานนํ4ามนัจริง 
การใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิง ที,ใชไ้ปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั�งแต่วนัที, 

12 เดือน ไดแ้ก่ นํ� ามนัเบนซิน นํ�ามนัดีเซล นํ� ามนัแก๊สโซฮอล นํ�ามนัไบโอดีเซล 
โดยรวบรวมจาํนวนหน่วยของเชื�อเพลิงที,ปรากฎในใบเสร็จค่านํ�ามนัเชื�อเพลิงที,

ส่วนราชการไดซื้�อและใชไ้ปกบัยานพาหนะของส่วนราชการทุกคนัในแต่ละเดือน แลว้นาํไปรายงานปริมาณ
report.energy.go.th ใหค้รบ 12 เดือน 

กรณีที,ส่วนราชการใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิงทางเลือก ไดแ้ก่ แก๊สโซฮอล (ใน 1 ลิตร มีนํ� ามนัเบนซินอยู่ 
ลิตร มีนํ� ามนัดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที,ใชแ้ทนเบนซินหรือดีเซล 

นั�น การคาํนวณปริมาณการใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจาํนวนปริมาณนํ� ามนั
เบนซิน นํ�ามนัดีเซล เท่านั�น ตามสูตรการคาํนวณดงัต่อไปนี�  : 

ปริมาณนํ� ามนัเบนซิน+ปริมาณนํ� ามนัดีเซล+(0.90 x ปริมาณนํ� ามนัแก๊สโซฮอล
ปริมาณนํ�ามนัไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 

การประเมนิคะแนนในขั4นตอนที2 3,4 และ 5 
เมื,อทราบค่าดชันีการใชไ้ฟฟ้า/นํ� ามนัของส่วนราชการแลว้ จะนาํค่าดชันีที,ไดไ้ปเทียบบญัญติัไตรยางคเ์พื,อ

/นํ� ามนัจริง นอ้ยกว่า ประมาณการใชไ้ฟฟ้า/นํ� ามนัมาตรฐาน หรือมีค่าดชันีการ
จะไดค้ะแนนเตม็ในขั�นที, 3-5 (1.5 คะแนน) 

การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมหีน่วยงานในสังกดัมาร่วมในการประเมนิผล 
ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกดัตามขั�นตอน เพื,อหาคะแนนของแต่ละ

พิจารณาใหค้ะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี,ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกดั
ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสงักดัทั�งหมด/จาํนวนหน่วยงานในสงักดัทั�งหมด

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

โดยส่วนราชการจะตอ้งรายงานขอ้มลูตวัแปรตามรายการที,ปรากฏในหนา้ดชันีการใชพ้ลงังานของส่วน
โดยเป็นขอ้มูลที,เกิดขึ�นจริงในแต่ละเดือน ตั�งแต่

2552 ถึง 30 กนัยายน 2553 
เดือน โดยรวบรวมจาํนวนหน่วยไฟฟ้าที,ปรากฎในใบแจง้หนี�การใชไ้ฟฟ้าที,การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละ

12 เดือน 

การใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิง ที,ใชไ้ปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั�งแต่วนัที, 1 ตุลาคม 2552      
มนัเบนซิน นํ�ามนัดีเซล นํ� ามนัแก๊สโซฮอล นํ�ามนัไบโอดีเซล 

โดยรวบรวมจาํนวนหน่วยของเชื�อเพลิงที,ปรากฎในใบเสร็จค่านํ�ามนัเชื�อเพลิงที,
ส่วนราชการไดซื้�อและใชไ้ปกบัยานพาหนะของส่วนราชการทุกคนัในแต่ละเดือน แลว้นาํไปรายงานปริมาณ

ลิตร มีนํ� ามนัเบนซินอยู่ 90%) 
ที,ใชแ้ทนเบนซินหรือดีเซล 

นั�น การคาํนวณปริมาณการใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจาํนวนปริมาณนํ� ามนั

ปริมาณนํ� ามนัแก๊สโซฮอล)           

นํ� ามนัของส่วนราชการแลว้ จะนาํค่าดชันีที,ไดไ้ปเทียบบญัญติัไตรยางคเ์พื,อ

นํ� ามนัมาตรฐาน หรือมีค่าดชันีการ

 
ของแต่ละ 

พิจารณาใหค้ะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี,ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกดั 
จาํนวนหน่วยงานในสงักดัทั�งหมด) 

หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 22 

 



    

 กรมป่าไม้    

 

o วธีิการจดัเกบ็ข้อมูล : 
ส่วนราชการรายงานขอ้มลูทุกขั�นตอนผา่น 

 

o หน่วยงานผู้รับผดิชอบหลกั :  
สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน โทร

 

รายละเอยีดข้อมูลพื4นฐาน :  

ข้อมูลพื4นฐานประกอบตวัชี4วดั

ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตาม

มาตรการประหยดัพลงังาน 

  - ไฟฟ้า 

  - นํ� ามนั 

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจดัเกบ็ข้อมูล: 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดดา้นป่าไมเ้ป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมผล
การปฏิบติัราชการตามตวัชี�วดัเป็นรายไตรมาส 
 
 

ผู้กาํกบัดูแลตวัชี4วดั :        ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

เบอร์ตดิต่อ                :        โทรศพัท/์

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล           :        นายนพพร  

เบอร์ตดิต่อ :        โทรศพัท์
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                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

ส่วนราชการรายงานขอ้มลูทุกขั�นตอนผา่น www.e-report.energy.go.th  

     
สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน โทร.  0 2612 1555 ต่อ 361,362

ข้อมูลพื4นฐานประกอบตวัชี4วดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ

2550 2551

ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตาม ระดบั - - 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดดา้นป่าไมเ้ป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมผล
เป็นรายไตรมาส และจดัเกบ็ขอ้มลูรายงานผลรอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

/โทรสาร  0 2579 2814  

นายนพพร  ตั�งจิตตง์าม 

โทรศพัท/์โทรสาร  02 579 2814 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

362,364  

ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 

 - 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดดา้นป่าไมเ้ป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมผล    
เดือน และ 12 เดือน 

หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 23 



 
    

 กรมป่าไม้    

ประเดน็การประเมนิผล : การบริหารจดัการองค์ก

ตวัชี4วดัที2 7.       :     ระดบัความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ]ของการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ ของสํานักงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

       7.1 ร้อยละเฉลี2ยถ่วงนํ4าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ]ของการดาํเนินการตามแผนการ
                                      จดัการความรู้ อย่างน้อย 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ   

นํ4าหนัก  :             ร้อยละ  20 

คําอธิบาย :  

• แผนการจัดการความรู้ หมายถึง 
กิจกรรมการจดัการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี,ยนเรียนรู้ การจดัองค์ความรู้ใหเ้ป็นระบบและ
เขา้ถึงไดง่้าย  การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลั เป็นตน้

• ผลสัมฤทธิo   หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที, เ กิดจากการทํางานได้ผลผลิต 
ตามเป้าหมายและเกิดผลลพัธ์ 
องคค์วามรู้ที,กาํหนดสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริงหรือเป็นที,พึงพอใจ

• ผลสมัฤทธิo ของการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ คาํนวณไดจ้ากสูตร ดงันี�
 
 
 
 

• กรมป่าไมม้อบหมายใหส้าํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมด้าํเนินการ
จดัการความรู้ตามประเดน็ยทุธศาสตร์กรมป่าไม ้  
ๆ พร้อมระบุตวัชี� วดัและเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนระบุระยะเวลา และผูรั้บผิดชอบ 
และนาํแผนการจดัการความรู้ดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุผลสาํเร็จต่อไป

• เกณฑก์ารให้คะแนนร้อยละเฉลี,ยถ่วงนํ� าหนกัความสําเร็จจากผลสัมฤทธิo
แผนการจดัการความรู้ อยา่งนอ้ย 
ของการดาํเนินกิจกรรม ที,ส่วนราชการนาํมาดาํเนินการไดส้าํเร็จครบถว้นทุกกิจกรรม ตามแผนการ
จดัการความรู้ของส่วนราชการที,กาํหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 

 
 

     ผลสมัฤทธิ�  

                           

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

มติทิี2 4 มติด้ิานการพฒันาองค์กร 

ารบริหารจดัการองค์กร 

ระดบัความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ]ของการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ ของสํานักงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

ร้อยละเฉลี2ยถ่วงนํ4าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ]ของการดาํเนินการตามแผนการ
จดัการความรู้ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 

แผนการจัดการความรู้ หมายถึง แผนที,สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น
กิจกรรมการจดัการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี,ยนเรียนรู้ การจดัองค์ความรู้ใหเ้ป็นระบบและ

การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลั เป็นตน้ 

หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที, เ กิดจากการทํางานได้ผลผลิต 
ตามเป้าหมายและเกิดผลลพัธ์ (outcome)  ตรงตามวตัถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
องคค์วามรู้ที,กาํหนดสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริงหรือเป็นที,พึงพอใจ

ผลสมัฤทธิo ของการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ คาํนวณไดจ้ากสูตร ดงันี�

กรมป่าไมม้อบหมายใหส้าํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมด้าํเนินการ
จดัการความรู้ตามประเดน็ยทุธศาสตร์กรมป่าไม ้  โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจดัการความรู้ต่าง 
ๆ พร้อมระบุตวัชี� วดัและเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนระบุระยะเวลา และผูรั้บผิดชอบ 
และนาํแผนการจดัการความรู้ดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุผลสาํเร็จต่อไป

เกณฑก์ารให้คะแนนร้อยละเฉลี,ยถ่วงนํ� าหนกัความสําเร็จจากผลสัมฤทธิo ของการ
แผนการจดัการความรู้ อยา่งนอ้ย 1 องคค์วามรู้ จะพิจารณาจากร้อยละเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกัความสาํเร็จ
ของการดาํเนินกิจกรรม ที,ส่วนราชการนาํมาดาํเนินการไดส้าํเร็จครบถว้นทุกกิจกรรม ตามแผนการ
จดัการความรู้ของส่วนราชการที,กาํหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 1 องคค์วามรู้  

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

ผลสมัฤทธิ�  =  ผลสาํเรจ็ของการดาํเนินการจริง  x  100 

                                    ค่าเป้าหมายที!กาํหนด 

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

ระดบัความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ]ของการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ ของสํานักงาน

ร้อยละเฉลี2ยถ่วงนํ4าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ]ของการดาํเนินการตามแผนการ 

แผนที,สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นประกอบด้วย 
กิจกรรมการจดัการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี,ยนเรียนรู้ การจดัองค์ความรู้ใหเ้ป็นระบบและ

หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที, เ กิดจากการทํางานได้ผลผลิต (outputs)              
ตรงตามวตัถุประสงค์ของการจัดการความรู้  ทาํให ้    

องคค์วามรู้ที,กาํหนดสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริงหรือเป็นที,พึงพอใจ 

ผลสมัฤทธิo ของการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ คาํนวณไดจ้ากสูตร ดงันี�  

กรมป่าไมม้อบหมายใหส้าํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมด้าํเนินการจดัทาํแผนการ
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจดัการความรู้ต่าง 

ๆ พร้อมระบุตวัชี� วดัและเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนระบุระยะเวลา และผูรั้บผิดชอบ 
และนาํแผนการจดัการความรู้ดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุผลสาํเร็จต่อไป 

ของการดาํเนินการตาม
องคค์วามรู้ จะพิจารณาจากร้อยละเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกัความสาํเร็จ

ของการดาํเนินกิจกรรม ที,ส่วนราชการนาํมาดาํเนินการไดส้าํเร็จครบถว้นทุกกิจกรรม ตามแผนการ

หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 24 

 



    

 กรมป่าไม้    

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตวัชี4วดั (i) นํ4าหนัก(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแ

1

องคค์วามรู้ 1 W1 60

องคค์วามรู้ 2 W2 …

องคค์วามรู้ 3 W3 …

.. .. …

.. .. …

องคค์วามรู้i Wi …

 Σ Wi = 1 

ผลรวมคะแนนเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกั  เท่ากบั

               Σ (Wi x SMi)             

                        Σ Wi     
 

โดยที2 : 

W   หมายถึง นํ�าหนกัความสาํคญัที,ใหก้บัตวัชี�วดั

SM หมายถึง คะแนนที,ไดจ้ากการเทียบกบัร้อยละของผลสาํเร็จตามเป้าหมายของตวัชี�วดั

i      หมายถึง ลาํดบัที,ของตวัชี�วดัที,กาํหนดขึ�น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ระดบัคะแนน 

1 

2 

3 

4 

5 
 

 

         คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัร้อยละ ของผลสําเร็จ

ตามเป้าหมายของตวัชี4วดั 

คะแนนที2

ได้ (SM

1 2 3 4 5 

60 70 80 90 100 SM

… … … … … SM

… … … … … SM

… … … … … 

… … … … … 

… … … … … SM

ผลรวมคะแนนเฉลี2ยถ่วงนํ4าหนัก

เท่ากบั 

            หรือ                           (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (

                                  W1+ W2 +...+ 

นํ�าหนกัความสาํคญัที,ใหก้บัตวัชี�วดั 

คะแนนที,ไดจ้ากการเทียบกบัร้อยละของผลสาํเร็จตามเป้าหมายของตวัชี�วดั 

ลาํดบัที,ของตวัชี�วดัที,กาํหนดขึ�น  

ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�

เกณฑ์การให้คะแนน 

Σ (Wi x SMi) = 1 

Σ (Wi x SMi) = 2 

Σ (Wi x SMi) = 3 

Σ (Wi x SMi) = 4 

Σ (Wi x SMi) = 5 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

คะแนนที2

(SMi) 
คะแนน  

ถ่วงนํ4าหนัก       

(Wi x SMi) 

SM1 (W1 x SM1) 

SM2 (W2 x SM2) 

SM3 (W3 x SM3) 

.. .. 

.. .. 

SMi (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลี2ยถ่วงนํ4าหนัก Σ (Wi x SMi) 

) + ... + (Wi x SMi) 

 Wi 

คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�  

หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 25 



    

 กรมป่าไม้    

หมายเหตุ :  

การจดัการความรู้ในองคก์ร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที,มีอยู่ในในองค์กรซึ, งกระจดักระจายอยู่
ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื,อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้ 
ใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั�ง ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 

โดยที,ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที, ฝังอยู่ในคน 

สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาํความเขา้ใจในสิ,งต่างๆ เป็นความรู้ที,ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพูด
หรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย เช่น ทกัษะในการทาํงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคนจึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที,ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) 
เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั� งเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม

กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก 
การรวบรวม การจดัระบบจดัเก็บความรู้ การเขา้ถึงขอ้มูลเพื,อสร้างเป็นความรู้ และการแลกเปลี,ยนความรู้ทั�งภายใน
และภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกาํหนดแนววิธีปฏิบติังาน
ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื,อเพิ,มประสิทธิภาพการบริหารจั
รายละเอยีดข้อมูลพื4นฐาน :  

ข้อมูลพื4นฐานประกอบตวัชี4วดั

ร้อยละเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกัความสาํเร็จจาก

ผลสมัฤทธิo ของการดาํเนินการตามแผนการ

จดัการความรู้ อยา่งนอ้ย 1 องคค์วามรู้
 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจดัเกบ็ข้อมูล : 
สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมเ้ป็

หน่วยงาน   ที,เกี,ยวขอ้งเพื,อรวบรวมผลการปฏิบติัราชการตามตวัชี� วดั
รอบ 6 เดือน,  9 เดือน  และ 12 เดือน 

 

ผู้กาํกบัดูแลตวัชี4วดั : ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้
เบอร์ตดิต่อ              :       โทรศพัท/์
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล         : นายนพพร  ตั�งจิตตง์าม    นายธานี  พนัแสง
เบอร์ตดิต่อ              : โทรศพัท/์
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                สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

การจดัการความรู้ในองคก์ร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที,มีอยู่ในในองค์กรซึ, งกระจดักระจายอยู่
ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื,อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้ 

รู้ รวมทั�ง ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 
ประเภท คือ 

ความรู้ที, ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที,ไดจ้ากประสบการณ์ 
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาํความเขา้ใจในสิ,งต่างๆ เป็นความรู้ที,ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพูด
หรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย เช่น ทกัษะในการทาํงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคนจึงเรียกว่า

(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที,สามารถรวบรวม ถ่ายทอดไดโ้ดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั� งเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม

กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก 
การรวบรวม การจดัระบบจดัเก็บความรู้ การเขา้ถึงขอ้มูลเพื,อสร้างเป็นความรู้ และการแลกเปลี,ยนความรู้ทั�งภายใน
และภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกาํหนดแนววิธีปฏิบติังาน
ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื,อเพิ,มประสิทธิภาพการบริหารจดัการความรู้ในองคก์รใหดี้ยิ,งขึ�น 

ข้อมูลพื4นฐานประกอบตวัชี4วดั หน่วยวดั 
ผลการดาํเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ

2550 2551

ร้อยละเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกัความสาํเร็จจาก

ผลสมัฤทธิo ของการดาํเนินการตามแผนการ

องคค์วามรู้ 

ระดบั - 

สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมเ้ป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงาน
ที,เกี,ยวขอ้งเพื,อรวบรวมผลการปฏิบติัราชการตามตวัชี� วดัเป็นรายไตรมาสและจดัเก็บขอ้มูล

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
/โทรสาร  0 2579 2814  

นายนพพร  ตั�งจิตตง์าม    นายธานี  พนัแสง 
/โทรสาร  0 2579 2814 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

คาํรับรองการปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

การจดัการความรู้ในองคก์ร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที,มีอยู่ในในองค์กรซึ, งกระจดักระจายอยู่
ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื,อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้   และพฒันาตนเอง     

รู้ รวมทั�ง ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด  

เป็นความรู้ที,ไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาํความเขา้ใจในสิ,งต่างๆ เป็นความรู้ที,ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพูด  
หรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย เช่น ทกัษะในการทาํงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคนจึงเรียกว่า        

เป็นความรู้ที,สามารถรวบรวม ถ่ายทอดไดโ้ดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั� งเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก          
การรวบรวม การจดัระบบจดัเก็บความรู้ การเขา้ถึงขอ้มูลเพื,อสร้างเป็นความรู้ และการแลกเปลี,ยนความรู้ทั�งภายใน
และภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกาํหนดแนววิธีปฏิบติังาน

ดการความรู้ในองคก์รใหดี้ยิ,งขึ�น  

ผลการดาํเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 

- - 

นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานกบั
และจดัเก็บขอ้มูลรายงานผล           

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้– 26 



               

 กรมป่าไม้                  

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

ประเดน็การประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

มิติที2 1 มติิด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

• ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกัในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ/ภารกิจหลกั 

• ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกัตามเป้าหมาย
ผลผลิตของกรมป่าไม(้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)  

 

1.

ดาํเนินการพฒันาหรือเพิ,มขึ�นโดยใชฐ้านขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

2.

3.

มิติที2 2 มติิด้านคุณภาพการให้บริการ 

• ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูร้ับบริการความรู้ 
ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้

 

4. 

ทางชีวภาพป่าไม้

มิติที2 3 มติิด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

• การบริหารงบประมาณ 

• การประหยดัพลงังาน 

 

5. 

6. 

มิติที2 4 มติิด้านการพฒันาองค์การ 

• การจดัการความรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

7. 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม้

       คาํรับรองการปฏบิัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ

               สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ O/S Matrix 

ตัวชี4วดั 
นํ4าหนัก

(ร้อยละ

.ระดบัความสาํเร็จในการจดัการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมท้ี,ชุมชน

ดาํเนินการพฒันาหรือเพิ,มขึ�นโดยใชฐ้านขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้

.องคค์วามรู้จากงานวิจยัในพื�นที,ป่าไม ้

.ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที,ป่าไม ้

(50) 

20 
 

10 
 

20 

. ระดบัร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ับบริการความรู้ดา้น ความหลากหลาย         

ทางชีวภาพป่าไม ้

(20) 

20 

. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

. ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 

(10) 

5 

5 

. ระดบัความสาํเร็จจากผลสมัฤทธิo ของการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ของ

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

(20) 

20 

รวม 100 

คาํรับรองการปฏบิัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

นํ4าหนัก 

ร้อยละ) 

หน่วยงาน  

ฝ่ายบริหาร

ทั2วไป (%) 

กลุ่มงาน

สํารวจฯ 

(%) 

กลุ่มงาน

ส่งเสริมฯ 

(%) 

 

 

 

 

20 
 

20 
 

20 

 

40 
 

40 
 

40 

 

40 
 

40 
 

40 

  

20 

 

40 

 

 

40 

  

50 

50 

 

25 

25 

 

25 

25 

 

 

 

20 

 

40 

 

40 

    

 



 

 

 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ 

สาํนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนักงานความหลากหลายทางขีวภาพด้านป่าไม้ 



แผนผงัยุทธศาสตร์  สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

วสิัยทศัน ์ มุ่งมั�นบริหารจดัการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดอยา่งย ั�งยนืและเป็นธรรม 

ประเด็นยทุธศาสตร์  การบริหารจดัการเพื�อใหม้ีการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื*นที�ป่าไมอ้ยา่งย ั�งยนืและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที� 1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ                                                                   

       

 

มิติที� 2 คุณภาพการใหบ้ริการ     
 

 

มิติที� 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ       

 

มิติที� 4 การพฒันาองคก์ร     

 
 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

(PMQA) 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ความพึงพอใจของผูร้ับบริการความรู้ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

การบริหารงบประมาณ การประหยดัพลงังาน 

การจดัการความรู้และการพฒันาบุคลากร 

 

 

 

 

  



ตวัชี*วดั สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ และผูร้ับผดิชอบดาํเนินการ 

 

ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ ตวัชี*วดั นํ*าหนกั 
(ร้อยละ) 

ขอ้มูลปัจจุบนั เป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ 

ผูร้ับผดิชอบ 

การบริหารจดัการ
เพื�อใหม้ีการใช้
ประโยชน์จาก
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยา่ง
ย ั�งยนืและเกิด
มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

การบรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบตัิ
ราชการ 

1.ระดบัความสาํเร็จในการจดัการ
ทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพป่าไมท้ี�ชุมชนดาํเนินการ
พฒันาหรือเพิ�มขึ*นโดยใชฐ้านขอ้มูล
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้
2.องคค์วามรู้จากงานวจิยัในพื*นที�
ป่าไม ้
3.ฐานขอ้มูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื*นที�ป่าไม ้

20 
 
 
 
 

10 
  
 

20 

 ระดบั 3 
 
 
 
 

4 เรื�อง 
 
 

2 แห่ง 

 นายนพพร  ตั*งจิตตง์าม 
 
 
 
 
นายนพพร  ตั*งจิตตง์าม 
 
นายธานี พนัแสง 
นายนพพร  ตั*งจิตตง์าม 

 

 

 

 

 

 



ตวัชี*วดั สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ และผูร้ับผดิชอบดาํเนินการ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตวัชี*วดั นํ*าหนกั% ขอ้มูลปัจจุบนั เป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ 

ผูร้ับผดิชอบ 

การบริหารจดัการ
เพื�อใหม้ีการใช้
ประโยชน์จากความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งย ั�งยนื
และเกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

ด้านคุณภาพการ

ให้บริการ 
 
 
 
การบริหาร
งบประมาณ 
การประหยดั
พลงังาน 
 
การจดัการความรู้
และการพฒันา
บุคลากร 
 

4. ระดบัของความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการดา้นเอกสารเผยแพร่
ทางวชิาการและดา้น Website 
ความหลากหลายทางชีวภาพป่า
ไม ้
5. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
6. ระดบัความสาํเร็จของการ
ดาํเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังาน 
7. ระดบัความสาํเร็จของการ
ดาํเนินการจดัทาํแผนการจดัการ
ความรู้ของสาํนกังานความ
หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่า
ไม ้

20 
 
 
 
 
5 
 
5 
 
 
25 

 ระดบั 3 
 
 
 
 
ระดบั 5 
 
ระดบั 5 
 
 
ระดบั 5 

 นายธานี พนัแสง 
นายนพพร  ตั*งจิตตง์าม 
 
 
 
นายธานี พนัแสง 
นายนพพร  ตั*งจิตตง์าม 
นายธานี พนัแสง 
นายนพพร  ตั*งจิตตง์าม 
 
นายธานี พนัแสง 
นายนพพร  ตั*งจิตตง์าม 
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