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นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมป่าไม้
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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สารบัญ
หน้า
คํานํา
ประกาศเจตนารมณ์
สารบัญ
หมวดที่ 1 บททั่วไป
1.1 ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
อํานาจหน้าที่
ค่านิยมหลัก
โครงสร้างองค์การ
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
คณะทํางานจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
1.2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
1.3 หลักการในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
1.4 วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
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หมวดที่ 2 นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
ทั้ง 4 ด้านของกรมป่าไม้
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิง่ แวดล้อม
นโยบายด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายด้านองค์การ
นโยบายด้านผู้ปฏิบตั ิงาน
มาตรการโครงการหรือกิจกรรมรองรับการนําไปสู่การปฏิบตั ิ
ตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน
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หมวดที่ 3 การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ 22
ภาคผนวก
สรุปรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2555
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หมวดที่ 1
บททั่วไป
1.1 ข้อมูลองค์การ
กรมป่าไม้ มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม ทํานุบํารุงป่าไม้
และการดําเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทําไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอื่น
เกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความ
ร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และมีภารกิจอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
พันธกิจ
1. การป้องกันรักษาป่า
2. จัดการที่ดนิ ป่าไม้
3. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
4. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตร และอื่น ๆ
6. พัฒนาการอนุญาตและการบริการ
7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการ
กําหนดมาตรฐานและการรับรอง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความพร้อมในการ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
อํานาจหน้าที่
1. ควบคุม กํากับดูแล ป้องกันการบุกรุก การทําลายป่า และการกระทําผิดในพืน้ ที่รบั ผิดชอบตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิจัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศ
1

3. ส่งเสริ มการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจใน
ลักษณะสวนป่าภาคเอกชนและสวนป่าในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนศึกษาวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ
4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการอนุญาต
ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรมไม้ ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้ และที่เกี่ยวข้องกับ
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ค่านิยมหลักขององค์การ (I AM RFD)
1. การปฏิ บั ติ งานอย่างชาญฉลาด (Intellectual) หมายถึ ง ปฏิ บัติ หน้ าที่ อย่ างชาญฉลาด
บนพื้นฐานของความรู้ ประสบการณ์ การนํานวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนางาน และสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. การปฏิบัติงานเชิงรุก(Activeness) หมายถึ ง ปฏิ บัติห น้ าที่ อย่างมีเป้ าหมายมีทิศทาง
ที่สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์กรมป่าไม้
3. การเปิดใจกว้าง มีจิตบริการ (Open Mind) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และเสมอภาคต่อ
ผู้รับบริการ
4. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) หมายถึ ง ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ตนเอง ต่ อ สัง คม และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการกระทํ า ของตน รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลที่ มี ต่ อ ประชาชน และ
กรมป่าไม้ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกหน้าที่
5. การรักษาคํามั่นสัญญา (Faith) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ต่อผู้ร่วมงาน ต่อประชาชน และต่อหน้าที่ราชการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
6. ใฝ่ เรียนรู้แ ละพัฒนาตนเอง (Development) หมายถึ ง การศึ ก ษา แสวงหาความรู้
ในด้ า นวิ ช าการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ
โครงสร้างองค์การ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2551 ให้แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ ดังต่อไปนี้
1. สํานักบริหารกลาง
2. สํานักจัดการที่ดินป่าไม้
3. สํานักจัดการป่าชุมชน
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4. สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
5. สํานักแผนงานและสารสนเทศ
6. สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
7. สํานักส่งเสริมการปลูกป่า
8. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชี ย งราย จั ง หวั ด ลํ า ปาง จั ง หวั ด ตาก จั ง หวั ด สระบุ รี จั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ง หวั ด ขอนแก่ น จั ง หวั ด
นครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
สงขลา
9. กองการอนุญาต (สํานักการอนุญาต)
10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
11. กลุ่มตรวจสอบภายใน
12. กลุ่มนิติการ (สํานักกฎหมาย)
หน่วยงานที่อธิบดีกรมป่าไม้ต้งั ขึ้นโดยอํานาจบริหาร ดังต่อไปนี้
1. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 10 สาขา ประกอบด้วย สาขาแม่ฮ่องสอน
สาขาแพร่ สาขาพิ ษ ณุ โ ลก สาขานครสวรรค์ สาขานครพนม สาขาอุ บ ลราชธานี สาขาปราจี น บุ รี
สาขาเพชรบุรี สาขากระบี่ และสาขานราธิวาส
2. สํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
3. สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ
4. สํานักด่านป่าไม้
5. สํานักรับรองการป่าไม้
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รูปที่ 1 ผังโครงสร้างองค์การ

คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ประกอบด้วยอธิบดี (1) รองอธิบดี (3) ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (2)
ผู้เชี่ยวชาญ (5) ผู้อํานวยการสํานัก (35) ผู้อํานวยการกลุ่ม (1) และหัวหน้ากลุ่ม (1)
บทบาทและหน้าที่หลักของคณะผู้บริหาร คือ
1. กําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานของกรมป่าไม้ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐบาล
2. ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์
นโยบาย และแผนงานที่กําหนดไว้
3. อนุมัติการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการในกรมป่าไม้
4. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานราชการ
ในกรมป่าไม้
5. รับผิดชอบและดําเนินการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และรัฐบาล
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คณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
องค์ประกอบ
1.1 รองอธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง)
ประธานกรรมการ
1.2 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์)
รองประธาน
1.3 ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ
กรรมการ
1.4 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการปลูกป่า
กรรมการ
1.5 ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
กรรมการ
1.6 ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
กรรมการ
1.7 ผู้อํานวยการสํานักจัดการที่ดินป่าไม้
กรรมการ
1.8 ผู้อํานวยการสํานักจัดการป่าชุมชน
กรรมการ
1.9 ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
กรรมการ
1.10 ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาต
กรรมการ
1.11 ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
กรรมการ
1.12 ผู้อํานวยการสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ
กรรมการ
1.13 ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
กรรมการ
1.14 ผู้อํานวยการสํานักด่านป่าไม้
กรรมการ
1.15 ผู้อํานวยการสํานักรับรองการป่าไม้
กรรมการ
1.16 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.17 ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
1.18 หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.19 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อํานาจหน้าที่
1. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
2. ผลักดันการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
3. กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ตามตัวชี้วัดกําหนดไว้อย่างเป็นระบบ
4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทํางานย่อยเพื่อพิจารณารายละเอียดได้ตามความ
เหมาะสม
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คณะทํางานจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
องค์ประกอบ
2.1 ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประธานคณะทํางาน
2.2 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) คณะทํางาน
2.3 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
คณะทํางาน
2.4 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) คณะทํางาน
2.5 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) คณะทํางาน
2.6 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักแผนงานและสารสนเทศ
คณะทํางาน
2.7 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักส่งเสริมการปลูกป่า
คณะทํางาน
2.8 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
คณะทํางาน
2.9 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า คณะทํางาน
2.10 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักจัดการที่ดินป่าไม้
คณะทํางาน
2.11 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักจัดการป่าชุมชน
คณะทํางาน
2.12 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักบริหารกลาง
คณะทํางาน
2.13 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักการอนุญาต
คณะทํางาน
2.14 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักกฎหมาย
คณะทํางาน
2.15 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ คณะทํางาน
2.16 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ คณะทํางาน
2.17 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักด่านป่าไม้
คณะทํางาน
2.18 ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ/ผู้แทนสํานักรับรองการป่าไม้
คณะทํางาน
2.19 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
2.20 หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทํางานและเลขานุการ
2.21 เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มพัฒนาระบบบริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
อํานาจหน้าที่
1. จั ด ทํ า รายละเอี ย ดประกอบนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องกรมป่ า ไม้
ให้ ค รอบคลุ ม นโยบายหลั ก ทั้ ง 4 ด้ า น รวมทั้ ง กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ภ ายใต้ น โยบายหลั ก เสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
2. ประสานหน่ วยงานต่ า งๆ เพื่ อ ผลัก ดัน ให้ ดํ าเนิ น การตามนโยบายการกํ ากั บ ดู แ ล
องค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ให้บรรลุผล
3. รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ
4. ดําเนินการด้านอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการฯ มอบหมาย
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1.2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. หลักประสิทธิภาพ (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์และปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ มีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. หลักประสิทธิผล (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
ต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องให้บริการอย่างมีคุณภาพที่สามารถ
ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการ / ความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและ
แตกต่าง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ต้องแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ตอบสนองความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา
ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อสงสัย และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายให้ประชาชนทราบทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม หรือ กระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : ต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้
ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการ
แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอํานาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
พึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิต
ภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี รวมทั้ง โอนถ่ายภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

7

9. หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้าน ชาย/ หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : การหาข้อตกลงทั่วไป โดยกลุ่มคนที่มี
ความสําคัญภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ
รวมทั้งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อขอข้อคิดเห็นจากคณะบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความ
ว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
1.3 หลักการในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิด
ธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
มาตรา 74 กํ า หนดให้ “บุค คลผู้ เ ป็น ข้ าราชการ พนั ก งาน ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคล
ตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง...”
มาตรา 78 (4) และ (5) รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทําและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน …
2. การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
นํ าหลั กการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี หรื อธรรมาภิ บาลเข้ ามาประยุ กต์ ใช้ ในการเปลี่ ยนแปลง
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา
3/1 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดย
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิ กหน่ วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิ จและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจ
ตั ด สิ น ใจ การอํ า นวยความสะดวก และการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน ทั้ ง นี้
โดยมีผ้รู ับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ให้ คํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
3. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 (รัฐบาลนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรั ฐ มี ค วามพร้ อ มและกํ า ลั ง คนที่ มี ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็น
ธรรมในการให้บริการสาธารณะ ส่งเสริมนโยบายการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสามารถให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
จะปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความทันสมัย ภายใต้หลักนิติธรรมและ
ความเสมอภาค ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินนโยบายสาธารณะและร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมภายใต้หลักการยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการ และสื่อสารสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม
เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี
4. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง มีมาตรฐานการทํางาน
เที ย บเคี ย งกั บ มาตรฐานสากล และมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยดํ า เนิ น การด้ ว ยความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และดําเนินการอย่างมีจริยธรรม
รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี
มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการดําเนินงาน
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อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม และธรรมาภิบาลต่ อผู้รับ บริ ก ารและผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสี ย อื่ น ๆ ผู้บ ริห ารควรมี ก าร
กําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
1.4 วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมป่าไม้มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
การจัด ทํ า นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลองค์ก ารที ่ดีจึ งได้ ยึ ดหลั ก การที่ สําคัญเพื่ อให้ บรรลุ วัต ถุ ประสงค์
ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อั นจะทําให้ เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สั งคม สิ่งแวดล้อม องค์ การ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมป่าไม้
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป
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หมวดที่ 2
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี และ
แนวทางนโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติ ทั้ง 4 ด้านของกรมป่าไม้
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governanace: OG) หมายถึง การประกาศ
เจตนารมณ์ขององค์การที่จะดําเนินการและกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 เรื่อง สําหรับนํามาพิจารณา
ในกระบวนการคิด ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์การ และหลักธรรมาภิบาล
แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี

นโยบาย
OG

กล่าวโดยสรุปคือ การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีให้สร้างขึ้นจากการนําค่านิยมหลักของ
องค์การมาเชื่อมโยงกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อกําหนดเป็นนโยบายหลัก ต่อจากนั้น จะนํานโยบายหลัก
4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 3) นโยบายด้านองค์การ และ 4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ไปวิเคราะห์กับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ขององค์การเพื่อจัดทําแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายด้านต่างๆ ที่ชัดเจนต่อไป อย่างไรก็ตาม
เพื่อ ให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ อย่ างเป็ น รู ป ธรรม หลัง จากที่ ห น่ ว ยงานได้ ป ระกาศนโยบายกํา กับ ดู แ ล
องค์การที่ดีไปแล้ว จําเป็นที่จะต้องนําแนวทางปฏิบัติไปดําเนินการในรูปมาตรการหรือโครงการ ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานภาครั ฐ บรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ ข องการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี คื อ 1) เกิ ด
ประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วน
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ราชการ ให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
แผนภาพที่ 2 การนําแนวปฏิบัติไปดําเนินการในรูปมาตรการหรือโครงการ

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส
มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กรมป่าไม้ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีข้ึน โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นพื้นฐานในการกําหนดมาตรการ ฯลฯ ทั้งนี้ นโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดีมีองค์ประกอบสําคัญๆ คือ (1) นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีท้ัง 4 ด้าน
ประกอบด้วย นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน และ (2) แนวทางการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติท้ัง
4 ด้าน
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1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก มุ่งมั่นอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
1.1 มุ่งมั่นอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
1.2 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรการ/โครงการ
• ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
• กํ า หนดแนวทางหรื อ มาตรการประหยั ด วั ส ดุ สํ า นั ก งาน ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
ธรรมชาติ รวมทั้งสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรตระหนักและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก เสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มพูนบทบาทประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อนําผลไปปรับปรุงและยกระดับกระบวนการทํางาน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้การดําเนินงานตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
2.2 พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/โครงการ
• กรมป่ า ไม้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยและกิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• พั ฒ นาบุ ค ลากรและปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานให้ มี คุ ณ ภาพ รวดเร็ ว และ
โปร่งใส
• จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้
ในช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจ
• จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และโปร่งใส
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3. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
กรมป่าไม้
แนวทางปฏิบัติ
3.1 พัฒนาและปรับปรุงกลไกการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.2 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
3.3 การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
มาตรการ/โครงการ
• โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กร สู่ระดับสํานัก/ กลุ่ม
และระดับบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
• จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความ
เสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
• ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกรมป่าไม้มีการดําเนินการจัดการองค์ความรู้ โดยการ
พัฒนา ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบตั ิงาน
นโยบายหลัก ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลอย่ า งเป็ น ระบบ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 พั ฒนาระบบและกลไกในการส่ งเสริ มความก้ าวหน้ าแก่ บุ คลากรบนพื้ นฐานความรู้
ความสามารถ และผลงานอย่างเป็นธรรม
มาตรการ/โครงการ
• จัดทําแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกสายงาน
• จัดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง
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มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับการนําไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก มุ่งมัน่ อนุรกั ษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
1.1 มุ่งมั่นอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

หลักธรรมาภิบาล
หลักประสิทธิผล
หลักภาระรับผิดชอบ
หลักนิติธรรม

มาตรการโครงการ/
กิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

• ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. โครงการฟืน้ ฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ ระดับความสําเร็จของผลการ
ตรวจติดตามการแจกจ่ายกล้า
โลกร้อน
ไม้และนําไปปลูกในพื้นที่ล่มุ น้ํา
2. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมาย
ผลผลิตของสํานักโครงการ
พระราชดําริและกิจการพิเศษ
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนการส่งเสริม
การจัดการป่าชุมชน

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน

สสป.

สสป.

สคร.

สคร.

สจช.

สจช.
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มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับการนําไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก มุ่งมัน่ อนุรกั ษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
1.1 มุ่งมั่นอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
(ต่อ)

หลักธรรมาภิบาล
หลักประสิทธิผล
หลักภาระรับผิดชอบ
หลักนิติธรรม

มาตรการโครงการ/
กิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน

• ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ (ต่อ)
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ ระดับความสําเร็จของการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้
ไม้ขนาดเล็กและของป่า
ขนาดเล็กและของป่า

สวพ.

สวพ.

5. กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้

สจด.

สจด.

สปฟ.

สปฟ.

6. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

จํานวนราษฎรที่ได้รับการ
ตรวจสอบรับรองสิทธิทํากินใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด
ระดับความสําเร็จในการจัดตั้ง
เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า
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มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับการนําไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก มุ่งมัน่ อนุรกั ษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
1.2 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้/
สิ่งแวดล้อม

หลักธรรมาภิบาล
หลักประสิทธิภาพ

มาตรการโครงการ/
กิจกรรมรองรับ
• กําหนดแนวทางหรือมาตรการ ประหยัด
พลังงานและวัสดุสํานักงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ธรรมชาติ รวมทั้งสร้างจิตสํานึกให้บุคลากร
ตระหนักและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1. การประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

2. การประหยัดปริมาณการใช้กระดาษ โดยการ ระดับความสําเร็จของการลด
นําหลักการ 3R (Reuse Reduce Recycle) มาใช้ ปริมาณการใช้กระดาษประจําปี
อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียด หน้า 38)
งบประมาณ พ.ศ. 2556

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน
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มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับการนําไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก เสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มพูนบทบาทประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อนําผลไปปรับปรุงและ
ยกระดับกระบวนการทํางาน
แนวปฏิบัติ
2.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนเพื่อให้การ
ดําเนินงานตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

หลักธรรมาภิบาล
หลักการมีส่วนร่วม
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

หลักการตอบสนอง
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักความเสมอภาค

มาตรการโครงการ/
กิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

• การสร้ างเครื อข่ ายและกิ จกรรมเพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
1. โครงการพั ฒนาป่ าไม้ ร่ วมกั บองค์ กรและ จํานวนโครงการพัฒนาป่าไม้
ร่วมกับองค์กรและเครือข่าย
เครือข่ายแบบบูรณาการ
เป้าหมายที่กําหนด
• พัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานให้มีคุณภาพ รวดเร็ว และโปร่งใส
2. แผนการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการขอต่อ ระดับความสําเร็จของการ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม ดําเนินโครงการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ไม้ทุกประเภทของกรมป่าไม้

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน

สจช.

สจช.

สกญ.

สกญ.
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มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับการนําไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก เสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มพูนบทบาทประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อนําผลไปปรับปรุงและ
ยกระดับกระบวนการทํางาน
แนวปฏิบัติ
2.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนเพื่อให้การ
ดําเนินงานตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง (ต่อ)
2.2 พัฒนาระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

หลักธรรมาภิบาล

มาตรการโครงการ/
กิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

หลักการตอบสนอง
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักความเสมอภาค

3 . การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และนําผลการสํารวจมา
จัดทําแนวทางการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน และคุณภาพการให้บริการ

หลักการตอบสนอง
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักความเสมอภาค

1. ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการจัดการ ระดับความสําเร็จในการ
ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ ดําเนินการจัดการเรื่อง
โปร่งใส
ร้องเรียนจนได้ข้อยุติ

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของกรมป่าไม้

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ทุกสํานัก/กลุ่ม
(ตามกิจกรรมที่ได้
กําหนดไว้ในคํา
รับรองฯ)

สผส.

ศูนย์บริการ
ประชาชน
สผส.

สผส.
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มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับการนําไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน
นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของกรมป่าไม้
แนวปฏิบัติ
3.1 พัฒนาและปรับปรุงกลไกการ
กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
3.2 พัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

หลักธรรมาภิบาล

มาตรการโครงการ/
กิจกรรมรองรับ

หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ
หลักภาระรับผิดชอบ

กิจกรรมการพัฒนาระบบราชการ
1. โครงการคลีนิค กพร. สัญจร 4 ภาค
2. แผนพั ฒ นาองค์ ก ารประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2556 (หมวด 1-หมวด 6)
หลักประสิทธิผล
1. ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ลดมู ล เหตุ ข อง
หลักการตอบสนอง
โ อ ก า ส ที่ จ ะ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ล ะ
หลักการกระจายอํานาจ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
สามารถยอมรับได้
2. ระบบควบคุมภายในตามแนวทาง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

3.3 การจัดการความรู้

หลักประสิทธิภาพ
หลักการมีส่วนร่วม
หลักความเสมอภาค

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รายงานผลการ
ดําเนินงาน

ระดับความสําเร็จของการ
กพร.
ผลักดันการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมป่าไม้
ระดับความสําเร็จของการ หน่วยงานที่ได้รับ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น
คัดเลือกจาก
บริหารความเสี่ยงประจําปี คณะทํางานบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ความเสี่ยง
ระดับความสําเร็จของการ
ควบคุมภายใน

การจัดการองค์ความรู้ โดยการพัฒนาถ่ายทอด ระดับความสําเร็จของการ
และแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ กั บ ดํ า เนิ น การตามแผนการ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
จั ด การความรู้ อ ย่ า งน้ อ ย
1 องค์ความรู้

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล
สผส.
ทุกหน่วยงาน

กพร.

สผส.

สผส.

สบก.
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มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับการนําไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน
นโยบายด้านผู้ปฏิบตั ิงาน
นโยบายหลัก ให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
แนวปฏิบัติ
4.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการส่งเสริม
ความก้าวหน้าแก่บุคลากร
บนพื้นฐานความรู้
ความสามารถ และผลงาน
อย่างเป็นธรรม

หลักธรรมาภิ
บาล

มาตรการโครงการ/
กิจกรรมรองรับ

หลักประสิทธิภาพ 1. จัดทําแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรในทุกสาย
หลักการมีส่วนร่วม งาน
หลักความเสมอ
ภาค
2. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รายงานผล
การดําเนินงาน

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการจัดทําแผน
ความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพ
ร้อยละของบุคลากรกรม
ป่าไม้ ที่ได้รับการ
พัฒนาบุคลากรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2556 ตามแผนพัฒนา
บุคลากรกรมป่าไม้

ส่วนการเจ้าหน้าที่
สบก.

สบก.

ส่วนฝึกอบรม
สบก.

สบก.
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หมวดที่ 3
การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมป่าไม้
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ผ ลดี ต ามนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องกรมป่ า ไม้
จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1) สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและ
องค์ ก ารจะปฏิ บั ติ ต นตามแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ฉ บั บ นี้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ
ยึ ดมั่ น และปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งในการทํ างานประจํ าวัน และไม่ มี บุ ค คลใดที่จ ะมี สิท ธิ หรื อ อนุ ญ าตให้
บุคลากรของกรมป่าไม้คนใด กระทําการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติงานที่ขัดหรือสงสัย
ว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในมาตรการฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือสํานักบริหารงานกลาง ส่วนการเจ้าหน้าที่
โดยข้อมูลที่ให้น้ันให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้
คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันทุกปี
5) กํ า หนดแนวทางการวั ด และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ล
องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ําเสมอ
6) หากผู้ใ ดมี ข้อ สงสั ย เกี่ ยวกั บ ความหมาย แนวทางปฏิ บัติ หรื อ ต้ องการคํ า แนะนํา
เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร โทร 02 561 4292-3 ต่อ 5240, 5048

22

สรุปรายละเอียด
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดรายกิจกรรม
• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดี
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดรายกิจกรรม
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นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก : มุ่งมั่นอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

1.1 มุ่งมั่นอนุรักษ์และ
บริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติ

1.1.1 โครงการฟืน้ ฟู
สภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของผล
ตรวจติดตามการแจกจ่าย
กล้าไม้และนําไปปลูกใน
พืน้ ที่ลุ่มน้ํา

เกณฑ์การให้คะแนน
3

1

2

จัดทําฐาน ข้อมูล
กล้าไม้และแหล่ง
เพาะชํากล้าไม้ตาม
หลัก เกณฑ์ท่ี
กําหนด (บัญชีชนิด
และจํานวนกล้าไม้
ความเหมาะสมของ
ชนิดกล้าไม้กับ
ประเภทพื้นที่พิกดั
ที่ตั้งพร้อมแผนที่
ฯลฯ)

จัดทําหลักเกณฑ์/
ระเบียบการ
แจกจ่ายกล้าไม้
พร้อมทั้งพัฒนา
แนวทางการ
ติดตามผลการนํา
กล้าไม้ไปปลูกใน
พืน้ ที่ประเภท
ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ

ดําเนินการเพาะ
ชํากล้าไม้และ
ดูแลรักษากล้าไม้
ค้างปีครบตาม
เป้าหมายร้อยละ
100

4

5

ดําเนินการ
ติดตามผลการ
แจกจ่ายกล้าไม้
และการนํากล้าไม้
ไปปลูกโดยพบว่า
มีผลการนํากล้า
ไปปลูกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ดําเนินการ
ติดตามผลการ
แจกจ่ายกล้าไม้
และการนํากล้าไม้
ไปปลูกโดยพบว่า
มีผลการนํากล้า
ไม้ไปปลูกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้ราย
ชอบหลัก
งาน
สสป.

สสป.
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นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก : มุ่งมั่นอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

1.1 มุ่งมัน่ อนุรักษ์และ
1.1.2 โครงการฟื้นฟู
บริหารจัดการทรัพยากร และพัฒนาตามกิจกรรม
ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์
โครงการพระราชดําริ
สูงสุดแก่ประเทศชาติ (ต่อ)

เกณฑ์การให้คะแนน
3

ตัวชี้วัด

1

2

ระดับความสําเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้าํ หนักตาม
เป้าหมายผลผลิตของ
สํานักงานโครงการ
พระราชดําริและกิจการ
พิเศษ

ดําเนินการตาม
แผนให้แล้วเสร็จ
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่
กําหนด

ดําเนินการตาม
แผนให้แล้วเสร็จ
ร้อยละ 90 ของ
เป้าหมายที่
กําหนด

ดําเนินการตาม
แผนให้แล้วเสร็จ
ร้อยละ 100
ของเป้าหมายที่
กําหนด

4

5

ดําเนินการตาม
แผนให้แล้วเสร็จ
ร้อยละ 100
ของเป้าหมายที่
กําหนด และ
สามารถขยาย
ผลการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ เพิ่ม
อีก 3 แห่ง

ดําเนินการตาม
แผนให้แล้วเสร็จ
ร้อยละ 100
ของเป้าหมายที่
กําหนด และ
สามารถขยาย
ผลการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ เพิม่
อีก 6 แห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รายงาน
ชอบหลัก
สคร.

สคร.
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นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก : มุ่งมั่นอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

1.1 มุ่งมัน่ อนุรักษ์และ 1.1.3 กิจกรรม
บริหารจัดการ
ส่งเสริมการจัดการป่า
ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิด ชุมชน
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติ (ต่อ)

ตัวชี้วัด

1

2

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนการ
ส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน

ดําเนินกิจกรรม
ตามแผน (จัดทํา
โครงการป่าชุมชน
ตามแนวทางกรม
ป่าไม้ ปชช.1-3)
แล้วเสร็จร้อยละ
80 ของแผน
ปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ
2556

ดําเนินกิจกรรม
ตามแผน (จัดทํา
โครงการป่าชุมชน
ตามแนวทางกรม
ป่าไม้ ปชช.1-3)
แล้วเสร็จร้อยละ
90 ของแผน
ปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ
2556

เกณฑ์การให้คะแนน
3
ดําเนินกิจกรรม
ตามแผน (จัดทํา
โครงการป่าชุมชน
ตามแนวทางกรม
ป่าไม้ ปชช.1-3)
แล้วเสร็จร้อยละ
100 ของแผน
ปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ
2556

4

5

- ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนําความรู้ท่ี
ได้รับการถ่ายทอด
ไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ
- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการถ่ายทอด
ความรูม้ คี วามพึง
พอใจต่องานส่งเสริม
การจัดการป่าชุมชน

- ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนําความรู้
ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ
- ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการถ่ายทอด
ความรูม้ คี วามพึง
พอใจต่องาน
ส่งเสริมการ
จัดการป่าชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รายงาน
ชอบหลัก
สจช.

สจช.
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นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก : มุ่งมั่นอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

1.1 มุ่งมั่นอนุรักษ์และ
บริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติ (ต่อ)

1.1.4 กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้
ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและ
ของป่า

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้
ขนาดเล็กและของป่าให้กับ
ราษฏร

1

2

เกณฑ์การให้คะแนน
3

จํานวนราษฎร
ได้รับการ
ฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้
มาตรฐานและ
เหมาะสมร้อยละ
80 เมื่อเทียบกับ
กลุ่มเป้าหมาย
(168 ราย)

จํานวนราษฎร
ได้รับการ
ฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้
มาตรฐานและ
เหมาะสมร้อยละ
90 เมื่อเทียบกับ
กลุ่มเป้าหมาย
(189 ราย)

จํานวนราษฎร
ได้รับการ
ฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้
มาตรฐานและ
เหมาะสมร้อยละ
100 เมื่อเทียบ
กับกลุ่มเป้าหมาย
(210 ราย)

4

5

จํานวนราษฎร
ได้รับการ
ฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้
มาตรฐานและ
เหมาะสมสูงกว่า
เป้าหมายที่
กําหนดร้อยละ 5
(220 ราย)

จํานวนราษฎร
ได้รับการ
ฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้
มาตรฐานและ
เหมาะสมสูงกว่า
เป้าหมายที่
กําหนดร้อยละ
10 (231 ราย)
รวมถึงมีผลการ
สํารวจและ
รายงานสรุปที่
แสดงว่าราษฎร
กลุ่มเป้าหมายนํา
ความรู้ที่ได้รบั การ
ถ่ายทอดไปสร้าง
งานและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รายงาน
ชอบหลัก
สวพ.

สวพ.
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นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก : มุ่งมั่นอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
1.1 มุ่งมั่นอนุรักษ์และ
บริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศ (ต่อ)

ตัวชี้วัด

1

2

เกณฑ์การให้คะแนน
3

1.1.5 กิจกรรมจัดการ
ที่ดินป่าไม้

จํานวนราษฎรที่ได้รับการ
ตรวจสอบรับรองสิทธิทํากิน
ในพื้นทีป่ ่าสงวนแห่งชาติ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

ดําเนินการแล้ว
เสร็จจํานวน
(20,250 ราย)

ดําเนินการแล้ว
เสร็จจํานวน
(21,375 ราย)

ดําเนินการแล้ว
เสร็จจํานวน
(22,500 ราย)

ดําเนินการแล้ว
เสร็จจํานวน
(23,625 ราย)

ดําเนินการแล้ว
เสร็จจํานวน
(24,750 ราย)

สจด.

สจด.

1.1.6 กิจกรรมป้องกันไฟ
ป่าและควบคุมหมอกควัน

ระดับความสําเร็จในการจัดตั้ง ดําเนินกิจกรรม
ดําเนินกิจกรรม
ดําเนินกิจกรรม
เครือข่ายมีความ
เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผน
ตามแผน
พึงพอใจในการ
ตามแผน
ป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ได้แล้วเสร็จ
ได้แล้วเสร็จ
ได้แล้วเสร็จ
เข้ามามีส่วนร่วม
ไฟป่า
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ในการป้องกัน
ของแผนปฏิบัติงาน ของแผนปฏิบัติงาน ของแผนปฏิบัติงาน
รักษาป่าและ
สําหรับเครือข่าย สําหรับเครือข่าย สําหรับเครือข่าย
ควบคุมไฟป่า
ความร่วมมือในการ ความร่วมมือในการ ความร่วมมือในการ ร้อยละ 85-89
ควบคุมไฟป่า
ควบคุมไฟป่า
ควบคุมไฟป่า

เครือข่ายมีความ
พึงพอใจในการ
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
รักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า
มากกว่าหรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 90

สปฟ.

สปฟ.

มาตรการ/โครงการ

4

5

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รายงาน
ชอบหลัก
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นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก : มุ่งมั่นอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
1.2 ส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกด้านอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าไม้/สิง่ แวดล้อม

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด

1

2

เกณฑ์การให้คะแนน
3

4

1.2.1 การประหยัด
พลังงาน

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

แต่งตั้ง
คณะทํางานเพื่อ
กําหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ของหน่วยงาน

กําหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ของหน่วยงาน

ดําเนินการตาม
มาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ของหน่วยงาน
โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ร่วม
ดําเนินงาน

ตรวจสอบการ
ดําเนินการตาม
มาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ของหน่วยงาน
โดยบันทึกผลการ
ตรวจสอบไว้เป็น
หลักฐาน

1.2.2 การประหยัด
กระดาษ โดยการนํา
หลักการ 3R (Reuse
Reduce Recycle) มาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความสําเร็จของการ
ลดปริมาณการสั่งซือ้
กระดาษประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

ปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 มากกว่า
ปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง
ไม่เกินร้อยละ 20

ปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 มากกว่า
ปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง
ไม่เกินร้อยละ 10

ปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 เท่ากับ
ปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง

ปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ลดลงจาก
ปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง
≤ ร้อยละ 10

5

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รายงาน
ชอบหลัก

สรุปผลการดําเนินการ ทุกหน่วยงาน
ตามมาตรการประหยัด
พลังงานของหน่วย งาน
โดยจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ประจําปี 2556 พร้อม
ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปีต่อไปเสนอผู้บริหาร
ทราบ
ปริมาณการสั่งซื้อ ทุกหน่วยงาน
กระดาษ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ลดลงจาก
ปริมาณการสั่งซื้อ
กระดาษเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง
> ร้อยละ 10

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน
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นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก : เสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มพูนบทบาทประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อนําผลไปปรับปรุงและยกระดับกระบวนการทํางาน
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวปฏิบัติ
มาตรการ/โครงการ
ตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
ผู้รับผิด
ผู้รายงาน
ชอบหลัก
2.1 สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนเพื่อให้การ
ดําเนินงานตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างแท้จริง

2.1.1 โครงการพัฒนาป่าไม้
ร่วมกับองค์กรและเครือข่าย
แบบบูรณาการ

จํานวนโครงการพัฒนาป่า
ไม้ร่วมกับองค์กรและ
เครือข่ายตามเป้าหมายที่
กําหนด

จํานวน
โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
58-64 แห่ง

2.1.2 แผนการสร้ างความ
โปร่งใสในกระบวนการขอต่อ
อายุ ใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการด้านอุตสาหกรรมไม้
ทุกประเภทของกรมป่าไม้

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

ดําเนินการได้ตาม
แผนงานที่วางไว้
และมีการรายงาน
ผลความ ก้าวหน้า
ครบถ้วนตามที่
กําหนด(ผ่านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เอกสารส่ง
สํานักงาน ก.พ.ร.

จํานวนโครงการที่ จํานวน
ได้รับอนุมัติ
โครงการที่
65-71 แห่ง
ได้รับอนุมัติ
72 แห่ง

คะแนนเฉลี่ย
ความสําเร็จ
ถ่วงน้ําหนัก
ของการ
ดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด
เมื่อเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย

คะแนนเฉลี่ย
ความสําเร็จ
ถ่วงน้ําหนัก
ของการ
ดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด
เมื่อเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย

จํานวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ 72
แห่งและ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินงาน
ร้อยละ 75-80

คะแนนเฉลี่ย
ความสําเร็จ
ถ่วงน้ําหนัก
ของการ
ดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด
เมื่อเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย

จํานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 72
แห่งและกลุม่ เป้าหมาย มีความ
พึงพอใจต่อการดําเนินงาน
มากกว่าร้อยละ 80 และมี
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
พร้อมทั้งนําผลการสํารวจความ
พึงพอใจไปจัดทําแนวทางการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆ สําหรับปีต่อไป
คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วง
น้ําหนักของการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย

สจช.

สจช.

สกญ.

สกญ.
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2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก : เสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มพูนบทบาทประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อนําผลไปปรับปรุงและยกระดับกระบวนการทํางาน
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวปฏิบัติ
มาตรการ/โครงการ
ตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
ผู้รับผิด
ผู้รายงาน
ชอบหลัก
2.1 สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนเพื่อให้การ
ดําเนินงานตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างแท้จริง (ต่อ)

2.1.3 การวัดความพึง ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ทีม่ ีความพึงพอใจต่อการ
พอใจและไม่พงึ พอใจ
ของผู้รับบริการ และนํา ให้บริการของกรมป่าไม้
ผลการสํารวจมาจัดทํา
แนวทางการปรับปรุงผล
การดําเนินงานและ
คุณภาพการให้บริการ

น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ
80-84

ร้อยละ
85-89

ร้อยละ
90-100

สรุปรายงานผล
ให้ผู้บริหารทราบ
พร้อมระบุแนว
ทางการปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน
และคุณภาพการ
ให้บริการ

ทุกสํานัก/
กลุ่ม (ตาม
กิจกรรมที่ได้
กําหนดไว้ใน
คํารับรองฯ)

สผส.

2.2 พัฒนาระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ

2.2.1 ทบทวน ปรับปรุง ระดับความสําเร็จในการ
กระบวนการจัดการข้อ ดําเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนให้มี
ร้องเรียนจนได้ข้อยุติ
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และโปร่งใส

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ศูนย์บริการ
ประชาชน
สผส.

สผส.
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3. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก : ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของกรมป่าไม้
เกณฑ์การให้คะแนน
แนวปฏิบัติ
มาตรการ/โครงการ
ตัวชี้วัด
1
2
3
3.1 พัฒนาและปรับปรุง
กลไกการกํากับดูแล
ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

3.1.1 งานด้ า นการ
พัฒนาระบบราชการ
1. โครงการคลีนคิ กพร.
สัญจร 4 ภาค
2. แผนพัฒนาองค์การ
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (หมวด 1หมวด 6)

ระดับความสําเร็จของการ
ผลักดันการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ
ของกรมป่าไม้

มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางาน
พัฒนาระบบ
ราชการเพื่อ
ดําเนินการ
ติดตามการ
จัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการ

จัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการและ
รายละเอียด
ตัวชี้วัด KPI
Template

3.2 พัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายใน

3 . 2 . 1 ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
ความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุ
ของโอกาสที่จะทําให้เกิด
ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ล ะ
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
อนาคตให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
สามารถยอมรับได้

ระดับความสําเร็จของการ มีคณะกรรมการ/
ดําเนินการตามแผนบริหาร
คณะทํางาน
ค ว า ม เ สี่ ย ง ป ร ะ จํ า ปี
บริหารความ
งบประมาณ พ.ศ. 2556
เสี่ยง

วิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยง
พร้อมทั้งจัด
ระดับ
ความสําคัญของ
ปัจจัยเสี่ยง

4

ดําเนินการให้
รายงานผลคํา
คําปรึกษา
รับรองการปฏิบตั ิ
แนะนําด้านการ ราชการ (รอบ
พัฒนาระบบ
6/9/12 เดือน)
ราชการ และ
เสนอผู้บริหาร
การจัดทําคํา
และสํานักงาน
รับรองการ
ก.พ.ร. พร้อมทั้ง
ปฏิบัติราชการ สรุปข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานในปี
ต่อไป
จัดทําแผน
ดําเนินการตาม
บริหารความ
แผนบริหารความ
เสี่ยง
เสี่ยงให้แล้วเสร็จ
ครบถ้วน

5
พิจารณาจากผล
คะแนนการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการของ
กรมป่าไม้
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ.2556
สรุปผลการ
ดําเนินงานและมี
การกําหนด
แนวทาง/ข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุง
แผนบริหารความ
เสี่ยง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รายงาน
ชอบหลัก
กพร.

กพร.

หน่วยงานที่
ได้รับ
คัดเลือกจาก
คณะทํางาน
บริหารความ
เสี่ยง

สผส.
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3. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก : ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของกรมป่าไม้
เกณฑ์การให้คะแนน
แนวปฏิบัติ
มาตรการ/โครงการ
ตัวชี้วัด
1
2
3
3.2 พัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายใน
(ต่อ)

3 . 2 . 2 ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของ
ภ า ย ใ น ต า ม แ น ว ท า ง การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิน

มีกลไกการ
ดําเนินการตาม
แผนการ
ปรับปรุงระบบ
การควบคุม
ภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

3.3 การจัดการความรู้

3.3.1 การจัดการองค์ความรู้ ระดั บความสํ าเร็ จของการ กําหนดผู้รับผิดชอบ
โดยการพั ฒ นา ถ่ า ยทอด ดําเนินการตามแผนการจัดการ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ท่ี ความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้
เกี่ยวข้องให้กับ เจ้า หน้า ที่ใ น
สังกัดทราบ

ส่งรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามแผนการ
ปรับปรุง
ดังกล่าวให้
สํานักงาน
ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 28
เมษายน 2556

ดําเนินการตาม
แนวทางการจัด
วางระบบการ
ควบคุมภายใน
และประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ
สํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้ราย
ชอบหลัก
งาน

4

5

วิเคราะห์จดุ อ่อน/
ความเสี่ยงของ
ระบบการควบคุม
ภายในของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ที่ยัง
ปรากฏอยู่ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

จัดทํารายงาน
เกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน
ตามระเบียบ
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการ
กําหนด
มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน
พ.ศ. 2554
(ข้อ 6)

ส่วนติดตาม
และ
ประเมินผล
สผส.

สผส.

รายงานผลการ
ดําเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ

ทุกหน่วยงาน

สบก.

รวบรวมข้อมูลองค์ จัดทําแผนการจัดการ ติดตามและประเมินผล
ความรู้และวิเคราะห์ ความรู้ของหน่วยงาน การดําเนินการตามแผน
ข้อมูลเพื่อคัดเลือก
องค์ความรู้ที่สําคัญ
เสนอผู้บริหารของ
สํานัก/กลุ่ม
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4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก : ให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด

4.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการส่งเสริม
ความก้าวหน้าแก่บุคลากร
บนพื้นฐานความรู้
ความสามารถ และผลงาน
อย่างเป็นธรรม

4.1.1 จัดทําแผน
ความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพของบุคลากร
ในทุกสายงาน

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการจัดทําแผน
ความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ

4.1.2 การพัฒนา
บุคลากรทุกระดับอย่าง
ทั่วถึง

ร้อยละของบุคลากรกรม
ป่าไม้ที่ได้รับการพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ตามแผนพัฒนา
บุคลากรกรมป่าไม้

1

2

เกณฑ์การให้คะแนน
3

แต่ ง ตั้ ง
คั ด เลื อ กสาย จั ด ทํา ร่ า งแผน
คณะกรรมการ งานและ
เส้ น ทาง
รวบรวมข้ อ มู ล ความก้ า วหน้ า
ในสายอาชี พ

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิด
ผู้รายงาน
ชอบหลัก

4

5

เสนอร่ า งแผน
เส้ น ทาง
ความก้ า วหน้ า
ในสายอาชี พ
ให้ อ.ก.พ.
กรมป่ า ไม้
พิ จ ารณา
ร้อยละ 75

เสนออธิ บ ดี
กรมป่ า ไม้ ข อ
ความเห็ น ชอบ
และ
ประกาศใช้

ส่วนการ
เจ้าหน้าที่
สบก.

สบก.

ร้อยละ 80

ส่วน
ฝึกอบรม
สบก.

สบก.
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
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ตารางการคํานวณ

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ

โดยที่ :
W = น้ําหนักความสําคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ําหนักของทุกเป้าหมาย
การผลิตเท่ากับ 1
SM = ค่าคะแนนที่ได้
i = ลําดับที่ของกิจกรรม/ โครงการที่รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน
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มาตรการประหยัดกระดาษ
1. ใช้กระดาษให้ครบ 2 หน้า เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. ในสํานักงานให้ใช้เอกสารต่อๆ กันแทนการสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อเป็นการประหยัด
กระดาษ
3. ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ลดการใช้กระดาษ และพลังงานในการผลิต
4. การพิมพ์ (Print) เอกสารสําหรับการตรวจสอบให้ใช้กระดาษ 2 หน้า รวมถึงการส่งหนังสือ
ภายในหน่วยงาน หนังสือเชิญประชุม หรือเอกสารที่เกีย่ วข้องให้บุคลากรภายในสํานัก
5. หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสารชนิดเต็มแผ่น และพยายามใช้กระดาษขนาดเล็กที่
สามารถส่งโทรสารได้

..............................................
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จัดทําโดย

เมษายน 2556
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