
 
 

 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรกัษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
กรมอุทยำนแห่งชำติ สตัว์ป่ำ และพันธุพ์ืช 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  
 

 

ค ำรับรองระหว่ำง 

 

นำยนิพนธ์  โชติบำล   รองอธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ  สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช    ผู้รับค ำรับรอง 

และ 

นำยกมลไชย  คชชำ       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16                  ผู้ท ำค ำรับรอง 

 

 

 

ระยะเวลำ  1  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556  ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2557 
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)                                     

 

              กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

 
ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(%) 

        มิติภายนอก 70 

การประเมินประสิทธิผล 
 

1. ตัวชี้วัดภารกจิหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(County Strategy)  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint  KPIs) 
    1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ (ล้านไร่) 
 

(70) 
 
 

20 

 1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (โครงการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน) 

 

30 
 

 1.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ  

 

20 

        มิติภายใน 30 

การประเมินประสิทธิภาพ 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (15) 
 

3.1  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 7.5 
 

3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 7.5 
 

4. การประหยัดพลังงาน 
 

5 

การพัฒนาองค์การ 6.   การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์สารสนเทศ และ
วัฒนธรรมองค์การ) 

(5) 

      6.1  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญ  
ขององค์การ 

 

5 

 7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

5 

รวม 100 



 
กรอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                    
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  

 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

มิติภายนอก (ร้อยละ 70) 
การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตว์ป่า 
 
 

อนุรักษ์ คุ้มครอง
และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าอย่าง
ยั่งยืนโดยการมี
ส่วนร่วม 
 

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลัก
ของกระทรวงตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(County Strategy)  
แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง ตัวชี้วัด
ระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน  
(Joint  KPIs)  

70 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้
ของประเทศ (ล้านไร่) 
 
 
 

20 ระดับ 3 - - - ระดับ 
1 
 

ระดับ 
2 
 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 
 

ระดับ 
5 

 



 
กรอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                    
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

พัฒนาความร่วมมือใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
เตรียมพร้อมความ
ร่วมมือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.2 ร้อยละเฉลี่ย       
ถ่วงน้ าหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(โครงการแก้ไขปัญหา    
ไฟป่าและหมอกควัน) 
 

30 
 

ระดับ 3 - - - ระดับ 
1 
 

ระดับ 
2 
 

ระดับ 
3 
 

ระดับ 
4 
 

ระดับ 
5 
 

 

พัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติ 

พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม 

1.4 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
 
 
 
 

20 
 

ระดับ 3 - - 100 ระดับ 
1 
 
 

ระดับ 
2 
 

 

ระดับ 
3 
 

 

ระดับ 
4 
 

 

ระดับ 
5 
 
 

 



 
กรอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                    
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

มิติภายใน     (ร้อยละ 30) 
การประเมินประสิทธิภาพ 
  3. การเบิกจ่าย

งบประมาณ 
15           

  3.1 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  
รายจ่ายลงทุน 

7.5 ระดับ 3 99.68 99.90 99.99 ระดับ 
1 
 

ร้อยละ 
70 

ระดับ 
2 
 

ร้อยละ 
73 
 

ระดับ 
3 
 

ร้อยละ 
76 

 

ระดับ 
4 
 

ร้อยละ 
79 

 

ระดับ 
5 
 

ร้อยละ 
82 

 

 
 
 

 

 

3.2 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวม 
 
 
 
 
 
 

7.5 ระดับ 3 99.91 99.41 99.99 ระดับ 
1 
 

ร้อยละ 
87 

ระดับ 
2 
 

ร้อยละ 
89 

 

ระดับ 
3 
 

ร้อยละ 
91 

 

ระดับ 
4 
 

ร้อยละ 
93 

 

ระดับ 
5 
 

ร้อยละ 
95 

 

 
 
 
 
 
 



 
กรอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                    
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

การประเมินประสิทธิภาพ 
  4. การประหยัด

พลังงาน 
 

5 ระดับ 3 - - 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5  

การพัฒนาองค์การ 

  6. การพัฒนา
สมรรถนะองค์การ  
(ทุนมนุษย์สารสนเทศ 
และวัฒนธรรม
องค์การ) 

5          

 

 
 
 

 

6.1 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท ารายงาน 
ลักษณะส าคัญของ
องค์การ 
 
 
 
 
 

5 ระดับ 3 5 - 5 ระดับ 
1 
 
 

ระดับ 
2 
 

 

ระดับ 
3 
 

 

ระดับ 
4 
 

 

ระดับ 
5 
 

 
 



 
กรอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                    
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  

 

 
 
                                  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

การพัฒนาองค์การ 
 

 

7. การสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

5 ระดับ 3 - - - ระดับ 
1 
 
 

ระดับ 
2 
 

 

ระดับ 
3 
 

 

ระดับ 
4 
 

 

ระดับ 
5 
 

 
 

 รวม 100  



 

 

 

 

 

 

 

    มิติภายนอก   (น ้าหนัก  : ร้อยละ 70) 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 :  จ านวนพื้นที่ปาามมขของประเทศ (ลขานมร)่  
หน่วยวัด      :  มร ่
น้ าหนัก        :  รขอยละ 20 
เป้าหมาย     :  ระดับ 3     

ค าอธิบาย     :  
   พื้นที่ปาาอนุรักษ์ หมายถึง อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ และพื้นที่  อื่น ๆ 
ที่เป็นพื้นที่ประกาศตามกฎหมาย และอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
   พื้นที่ปาามมข ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ คือพื้นที่ปก
คลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเปน็ไม้ยืนต้น ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมาย
รวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่า โดยไม่รวมถึง
สวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร 
สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

   การส ารวจและวิเคราะห์ขขอมูลสภาพพื้นที่ปาามมขและมม่ใช่ปาามมข โดยใชขการแปลตีความภาพถ่าย
ดาวเทียม พ.ศ. 2556 ด าเนินการด้วยสายตาร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์
ในการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ป่าไม้ การแปลภาพถ่ายด าเนินการโดยคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2555 -2556) จัดจ้างโดยกรมป่าไม้  ซึ่ งมีพื้นที่ ป่าไม้ทั้ งประเทศ จ านวน 
102,119,539.55 ไร ่

   หน่วยงานที่ก ากับดูแล หมายถึง หน่วยงานที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้
มอบอ านาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน 

เกณฑ์การใหขคะแนน 
  ก าหนดเป็นระดบัความส าเร็จ ในปีพ.ศ. 2557 แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การใหขคะแนน 

1 จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ของปี พ.ศ. 2556 ในความรับผิดชอบของ สบอ. – (3 x (ค่า Interval ของ สบอ.) 

2 จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ของปี พ.ศ. 2556 ในความรับผิดชอบของ สบอ. – (2 x (ค่า Interval ของ สบอ.) 

3 จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ของปี พ.ศ. 2556 ในความรับผิดชอบของ สบอ. – (1 x (ค่า Interval ของ สบอ.) 

4 พื้นทีปา่ของปี พ.ศ. 2556 ในความรับผิดชอบของ สบอ. 

5 มากกว่า จ านวนพืน้ทีป่่าไม้ของปี พ.ศ. 2556 ในความรับผิดชอบของ สบอ. 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

เงื่อนมขตัวชี้วัด :  

1. พื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ.2556 และสัดส่วนการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ (ค่า Interval) แยกตามราย สบอ.       
ซึ่ง สบอ. ต้องด าเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 

2. พื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.2557 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมรายละเอียดค่าพิกัด และ
ต าแหน่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดขขอมูลพ้ืนฐาน : 

1. ขขอมูลจากกรมปาามมข พ.ศ. 2556 

 

ขขอมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 
จ านวนพื้นที่ป่าไม้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม 
ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

ไร ่ 60,315,223 

       
      2. จ าแนกตามส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ปี พ.ศ.2556 

 

ล าดับที ่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 
พื้นที่ปาามมขในความ
รับผิดชอบ (มร่) 

สัดส่วนการลดลง (มร่) 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุร)ี 1,824,971 6,488 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) 238,852 850 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 1,735,208 6,170 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บขานโปาง) 6,406,468 22,774 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) 2,629,776 9,348 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 3,532,888 12,560 
7 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 2,450,067 8,710 
8 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 735,340 2,614 
9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สาขาปัตตานี) 788,728 2,804 
10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)  3,431,301 12,198 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 1,765,748 6,278 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  (อุบลราชธานี) 2,313,877 8,226 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 1,026,211 3,648 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)  4,643,196 16,506 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 2,944,127 10,466 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 3,386,203 12,038 
17 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาล าปาง) 2,353,897 8,368 
18 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 5,668,108 20,150 
19 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 2,797,421 9,944 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ล าดับที ่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่
พื้นที่ปาามมขในความ
รับผิดชอบ (มร่) 

สัดส่วนการลดลง 
(มร่) 

20 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 5,834,218 20,740 
21 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) 3,808,616 13,540 

 รวม 60,315,223 214,420 

 
แหล่งขขอมูลและวิธีการจัดเก็บขขอมูล 
 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ด าเนินการตรวจสอบ ยืนยัน และ
รายงาน จ านวนพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ และรายงานส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขฐานข้อมูล พื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 ร่วมกับภาพถ่ายจากดาวเทียม ปี พ.ศ. 2556 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ด าเนินการตรวจสอบและ
รายงานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ที่คงสภาพในปี พ.ศ. 2557 กับภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2557 (ส่วนภูมิ
สารสนเทศ ส านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เป็นผู้จัดหา และเผยแพร่ทาง website) พร้อมทั้ง
รายงานต าแหน่ง พิกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล (Shape file) ให ้
ส านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

3. หน่วยงานผู้จัดเก็บข้อมูล รายงานผลการด าเนินงาน โดยใช้แบบฟอร์มการรายงานผลงาน ส าหรับตัวชี้วัด
ที่เป็นขั้นตอนการด าเนิน ในรอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน ให้ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ ์

4. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ รายงานผลการด าเนินงาน โดยใช้แบบฟอร์มการรายงานผลงาน 
ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการด าเนิน ในรอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน ให้ฝ่ายแผนงานและ
ติดตามผล ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินการด าเนินงานของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่)   

5. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด โดยใช้แบบฟอร์ม
การรายงานผลงาน ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการด าเนิน ในรอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน 
ให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ผูขก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   ส่วนฟืน้ฟูและพฒันาพืน้ที่อนุรักษ์         โทรศัพท์  :  0 5327 6100  ต่อ 501 
 
ผูขจัดเก็บขขอมูล     :   1. ส่วนฟื้นฟูและพฒันาพืน้ที่อนุรักษ์  โทรศัพท์  :  0 5327 6100  ต่อ 501 
      2. ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  โทรศัพท์  :  0 5327 6100  ต่อ  301 
       3. ส่วนควบคุมและปฏิบตักิารไฟปา่  โทรศัพท์  :  0 5327 6100  ต่อ  351 

4. ส่วนอุทยานแห่งชาต ิ    โทรศัพท์  :  0 5327 6100  ต่อ  702 
5. ส่วนอนุรักษ์สัตวป์่า    โทรศัพท์  :  0 5327 6100  ต่อ  601 
6. ส่วนจัดการต้นน้ า    โทรศัพท์  :  0 5322 1095     
7. ส่วนประสานงานโครงการพระราชด าริ โทรศัพท์  :  0 5327 6100  ต่อ 152 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 :  รขอยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลขอมเพื่อรองรับการเขขาสู่ 
                     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (โครงการแกขมขปัญหามฟปาาและหมอกควัน) 
หน่วยวัด      :  ระดับ 
น้ าหนกั        :  รขอยละ 30 
เป้าหมาย     :  ระดับ 3 
ค าอธิบาย     :  

1. โครงการแกขมขปัญหามฟปาาและหมอกควัน หมายถึง โครงการซึ่งได้รับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟป่าและ
เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน 

2. พื้นที่ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พชื ได้รับกรอบ
วงเงินงบประมาณรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟปา่และเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันข้ามแดนเพื่อด าเนินการในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ใน 36 จังหวัด ดังนี้  

2.1 พื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ตาก ล าพูน ล าปาง 
อุตรดิตถ ์และพิษณุโลก 

2.2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  

2.3 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ 

2.4 พื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส ชุมพร และ ระนอง 

 ๓. หน่วยงานผูขรับผิดชอบ  
3.1 สถานีควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ 2 จังหวัดเป้าหมาย คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ

การสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามแผนที่ได้รับ ตลอดจนการรณรงค์เพื่อลดปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

3.2 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ติดตามการด าเนินงานของ
เครือข่าย และก ากับ ติดตาม เพื่อให้ข้อแนะน าแก่หน่วยงานในสังกัดในการด าเนินการสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน ให้เป็นไปตามแผนและแนวทางก าหนด 

3.3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกัน ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า ก ากับ ติดตาม เพื่อให้ข้อแนะน าแก่หน่วยงานในภาพรวมของโครงการในการด าเนินการสร้างเครือข่าย
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้เป็นไปตามแผนและแนวทางก าหนด 

4. เป้าหมายของโครงการแกขมขปัญหามฟปาาและหมอกควัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) มีเป้าหมาย คือ การสรขางเครือข่ายแกขมขปัญหามฟปาาและหมอกควัน จ านวน 
314  หมู่บขาน  ในพื้นที่ 2 จังหวัด  ในพื้นที่ที่ระบุตามขขอ 2 อันเป็นการเตรียมความพร้อมภายในประเทศ การ
ติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายดังกล่าวให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการ
ส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

5. รูปแบบของการมีส่วนร่วมในการแกขมขปัญหามฟปาาและหมอกควัน  การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน มีรูปแบบหรือกิจกรรมที่ประชาชนหรือชุมชนเข้ามามีมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแนวกันไฟ การมีส่วนร่วมในการตรวจหาไฟ การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของชุมชน การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่  เป็นต้น 
 
เกณฑ์การใหขคะแนน : 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การใหขคะแนน 

1 มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟปา่และหมอกควัน ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ก าหนด  

2 มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟปา่และหมอกควัน ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 100)  

3 มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟปา่และหมอกควัน ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 100)  
และเครือข่ายดังกล่าวเข้ามามสีว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟปา่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

4 มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟปา่และหมอกควัน ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 100)  
และเครือข่ายดังกล่าวเข้ามามสีว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟปา่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

5 มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟปา่และหมอกควัน ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 100)  
และเครือข่ายดังกล่าวเข้ามามสีว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟปา่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
วิธีการค านวณ  :   

1) การค านวณ ร้อยละของจ านวนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ด าเนินการได้จริง 
เปรียบเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 

จ านวนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ด าเนนิการได้จริง  1๐๐ 
จ านวนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
2) การค านวณ ร้อยละของจ านวนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาไฟป่าอย่างเปน็รูปธรรม เปรียบเทียบกับจ านวนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ด าเนนิการไดจ้ริง 

จ านวนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า  1๐๐ 
จ านวนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ด าเนนิการได้จริง 

เงื่อนมข :  
- 

 
รายละเอียดขขอมูลพื้นฐาน :  

ขขอมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จ านวนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควัน  314 หมู่บขาน  

เครือข่าย - - - 
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แหล่งขขอมูล/วิธีการจัดเกบ็ขขอมูล : 

1. สถานีควบคุมไฟป่า ด าเนินการสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามแผนที่ได้รับ และ
ติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน แล้วรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 รวบรวมผลการด าเนินการสร้าง
เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และประสานติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของหน่วยงานในสังกัด รายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ    
พันธุ์พืช ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกัน ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในภาพรวมให้เป็นไปตามค ารับรอง และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 
ผูขก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   ส่วนควบคุมและปฏบิัติการไฟปา่     
 ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า     โทรศัพท์ :  0 5327 6100  ต่อ  351 
   
 
ผูขจัดเก็บขขอมูล     :   1. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า ในสังกัดส่วนควบคุมและปฏบิัติการไฟป่า จ านวน 15 สถาน ี
       2. นายสุทัศน์  กีฬาแปง                  โทรศัพท์ :  0 5327 6100  ต่อ  351 
          ต าแหน่งเจ้าพนักงานปา่ไม้ช านาญงาน  
      3. นายสมนึก ท้าวพา                     โทรศัพท์ :  0 5327 6100  ต่อ  351 
          ต าแหน่งนักวชิาการป่าไม้ช านาญการ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4     : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวใหขมีศักยภาพ 
                        เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (วันตรวจติดตาม)  
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ าหนัก    : รขอยละ 20 
เป้าหมาย  : ระดับ 3 
ค าอธิบาย  : 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. การวัดความส าเร็จของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีประเด็นด าเนินการ รวม 2 ประเด็น ประกอบด้วย 

    ประเด็นที่ 1 : การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน อส. 301 แผนงานอนุรักษ์ และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ในระดับคะแนนที่ 1 และ 2 ดังนี้ 

      ระดับคะแนนที่ 1 มีผลด าเนินงานได้ร้อยละ 90 
      ระดับคะแนนที่ 2 มีผลด าเนินงานได้ร้อยละ 100 
    ประเด็นที่ 2 : การส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 29 แหล่ง ในอุทยานแห่งชาติ 14 แห่ง มี

คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ในระดับคะแนนที่ 3-5 ดังนี้ 
    ระดับคะแนนที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ร้อยละ 71.19 (เป็นผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 
    ระดับคะแนนที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ร้อยละ 73.69 (เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.50 จากระดับคะแนนที่ 3) 
    ระดับคะแนนที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ร้อยละ 76.19 (เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.50 จากระดับคะแนนที่ 4) 
(ดูรายละเอียดประเด็นที่ 2 ตามข้อ 3-7) 

3. การส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 29 แหล่ง ในอุทยานแห่งชาติ 14 แห่ง ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  (ตามบัญชีแนบท้าย) ได้รับการ
สนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวยังคงความเป็นธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
รวมถึงสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวไว้ได้ หากแหล่งท่องเที่ยวใดไม่สามารถ
รักษามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวไว้ได้ ให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์โดยคณะท างานฯ ตามที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้แต่งตั้งตามหนังสือ ที่ ทส 0910.604/4387 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 
ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นไว้ได้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ทราบ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการปิดแหล่งท่องเที่ยวด้วย โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16  จ านวน 29 แหล่ง ต้องด าเนินกิจกรรม รวม 3 กิจกรรม ดังนี้ 

    3.1 คัดแยกขยะ 
    3.2 ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า-ห้องสุขา 
    3.3 ดูแลรักษาถังดักไขมันในร้านอาหาร 
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4. คัดแยกขยะ หมายถึง การด าเนินการแยกขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้
ด าเนินการ ดงันี ้

    4.1 จัดตั้งถังรองรับขยะอย่างน้อย 2 ถัง ดังนี้ 1) ถังรองรับขยะเปียก และ 2) ถังรองรับขยะแห้ง
และสื่อความหมายด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างชัดเจนว่าแต่ละถังรองรับขยะประเภทใด 

    4.2 ด าเนินการแยกขยะที่มีประโยชน์และขยะที่ต้องก าจัดอย่างชัดเจน (ภาพถ่ายประกอบ) 
    4.3 ขยะเปียก ให้จัดเก็บทุกวัน เพื่อป้องกันการเน่าเสีย ส่งกลิ่นรบกวน 
    4.4 ขยะแห้ง ให้จัดเก็บทุก 3 วัน (แต่ต้องน าขยะออกจากถังขยะในแหล่งท่องเที่ยวทุกวัน) 
    4.5 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เช่น สื่อความหมายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประกาศให้

นักท่องเที่ยวทราบ ติดตั้งแผ่นป้ายรณรงค์ แจกแผ่นพับ เป็นต้น 

***หมายเหตุ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ให้นักท่องเที่ยวน าขยะออกจากพื้นที่ ให้
ถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีกว่าการคัดแยกขยะ  

5. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า-ห้องสุขา หมายถึง การรักษาความสะอาดห้องน้ า-ห้องสุขา ให้
สะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

    5.1 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า - ห้องสุขาและบริเวณโดยรอบ (ในช่วงเทศกาล
การท่องเที่ยวควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องน้ า-ห้องสุขา หลังละ 1 คน) 

    5.2 จัดท าตารางแบบรายงานการท าความสะอาดและการตรวจติดตามการปฏบิัติงาน 
6. ดูแลรักษาถังดักไขมันในร้านอาหาร หมายถึง การดูแลรักษาถังดักไขมันที่ใช้เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิด

จากร้านอาหารที่ได้รับการอนุญาตตามระเบียบและร้านอาหารสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติ เพื่ อให้  ถังดักไขมันมี
ประสิทธิภาพในการกรองไขมันก่อนปล่อยน้ าออกสู่แหล่งธรรมชาติ 

7. การวัดความส าเร็จของการส่งเสริมให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี พิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยว เชิง
อนุรักษ์จะต้องมีกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) คัดแยกขยะ 2) ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า-ห้องสุขา และ 3) ดูแล
รักษาถังดักไขมันในร้านอาหาร หากแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใดด าเนินกิจกรรมมม่ครบเนื่องจากเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มม่จ าเป็นตของมีกิจกรรมตามที่ก าหนด อาทิ เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก จึงมม่จ าเป็นตของมีรขานอาหาร ใหข
รายงานผลในแบบรายงานใหขครบถขวนชัดเจน โดยตของแสดงใหขเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวยังคงความเป็น
ธรรมชาติและมีสภาพแวดลขอมที่ดีสามารถใหขบริการดขานการท่องเที่ยวมดขอย่างยั่งยืน ก็ใหขนับว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์นั้นมดขรับการส่งเสริมใหขมีคุณภาพสิ่งแวดลขอมที่ดีเช่นกัน  

สูตรการค านวณ :  
- 

 
เกณฑ์การใหขคะแนน :  
ระดับ เกณฑ์การใหขคะแนน 

1 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นทีป่่าอนุรักษ์ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 90 
2 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นทีป่่าอนุรักษ์ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 100 
3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ร้อยละ 71.19 ของแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่รับผิดชอบ (ตามบัญชีแนบท้าย)  
4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ร้อยละ 73.69 ของแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่รับผิดชอบ (ตามบัญชีแนบท้าย) 
5 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ร้อยละ 76.19 ของแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่รับผิดชอบ (ตามบัญชีแนบท้าย) 
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หมายเหตุ  1. ค่าเป้าหมาย ระดบัที่ 3  เปน็ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกรมอุทยาน 
  แห่งชาติ สัตวป์่า และพนัธุ์พืช   
     ระดับที่ 4 และ 5 มผีลการด าเนินงานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.50 ต่อระดับ 
      2. ให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ฯ  ค านวณจ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามเกณฑ์ 

      การให้คะแนน โดยให้จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ในความรบัผดิชอบ เทา่กับร้อยละ 100  
       เมื่อค านวณจ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้แล้ว ให้ปดัเศษขึ้นเป็นจ านวนเต็ม 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของ สบอ. 16    = 29  แหล่ง 
    ร้อยละ 100    คิดเป็น  29  แหล่ง 
       ร้อยละ 71.19  คิดเป็น  20.65   แหล่ง 
     เกณฑ์คะแนนในระดับที่ 3 ร้อยละ 71.19 คิดเป็นจ านวน 21 แหล่ง 
    ร้อยละ 100  คิดเป็น  29  แหล่ง 
    ร้อยละ 73.69  คิดเป็น  21.37   แหล่ง 
     เกณฑ์คะแนนในระดับที่ 4 ร้อยละ 73.69 คิดเป็นจ านวน 21 แหล่ง 
    ร้อยละ 100  คิดเป็น  29  แหล่ง 
    ร้อยละ 76.19  คิดเป็น  22.09   แหล่ง 
     เกณฑ์คะแนนในระดับที่ 5 ร้อยละ 76.19 คิดเป็นจ านวน 22  แหล่ง 

3. ตาม ข้อ 2 หากแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น             
    21 แหล่งจาก 29 แหล่ง ซึ่งอยู่ในระดับคะแนนที่ 3 และ 4 ให้คิดค่าคะแนนในระดับที่สูง       
    (ระดับที่ 4)  

 
รายละเอียดขขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพืน้ที่อุทยาน
แห่งชาติ (ผลการปฏบิัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื) 

ระดับ - - 100% 

 
แหล่งขขอมูล / วิธีการจัดเก็บขขอมูล : 

1 หน่วยงานผู้จัดเก็บข้อมูล ด าเนินการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
และรายงานผลให้คณะท างานฯ ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้แต่งตั้งตามหนังสือ ที่ 
ทส 0910.604/4387 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 และส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 -16 และสาขา 
รายงานผลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส านักอุทยานแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบก ากับดูแลตัวชี้วัด ดังนี้ 

  ประเด็นที่ 1 รายงานผลตามแบบรายงานที่ก าหนดภายใน 3 วัน หลังไตรมาสที่ 3 และ 4 
  ประเด็นที่ 2 รายงานผลตามแบบรายงานที่ก าหนดภายในวนัที่ 15 สิงหาคม 2557  
      (รายงานผลครั้งเดียว) 
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2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม โดยใช้แบบฟอร์มการรายงานผลส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนด าเนินงาน ให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 
ผูขก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ส่วนอุทยานแห่งชาต ิ   
   ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาต ิ   โทรศัพท์ :  0 5327 6100  ต่อ  702 
    
  
ผูขจัดเก็บขขอมูล         :   1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติในสังกัด สว่นอุทยานแห่งชาติ จ านวน  14  แห่ง . 
          2. นายสมภาค  วชิชาวนชินันท์      โทรศัพท์ :  0 5327 6100  ต่อ 702  
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  
          3. นางสาววริชธร วธานนัท์          โทรศัพท์ :  0 5327 6100  ต่อ  702   
               ต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

รายชื่อแหล่งท่องเท่ียวที่ใหขบริการกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

ตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ปาา  และพันธุ์พืช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

      
หน่วยปฏิบัติ 

รหัส  
อช. 

อุทยานแห่งชาติ ล าดับที ่  รหัสแหล่ง   แหล่งท่องเท่ียว  

สบอ. 16 16.1 ดอยอินทนนท์ 210  16.1.1  น้ าตกสิรภิูม ิ
(เชียงใหม่)     211  16.1.2  น้ าตกแม่กลาง 

      212  16.1.3  น้ าตกแม่ยะ 
      213  16.1.4  ยอดดอยอินทนนท์ 

      214  16.1.5  น้ าตกแม่ปาน 
  16.2 ดอยสุเทพ-ปุย 215  16.2.1  น้ าตกมณฑาธาร 
      216  16.2.2  ยอดดอยปุย 

      217  16.2.3  น้ าตกแม่สา 
      218  16.2.4  น้ าตกหมอกฟ้า 

      219  16.2.5  น้ าตกห้วยแก้ว 
  16.3 ศรีลานนา 220  16.3.1  อ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
  16.4 แม่ปิง 221  16.4.1  ทุ่งกิ๊ก 

      222  16.4.2  แก่งก้อ 
  16.5 ออบหลวง 223  16.5.1  ออบหลวง 

      224  16.5.2  น้ าพุร้อนเทพพนม 
  16.6 ออบขาน  225  16.6.1  พื้นที่นันทนาการบริเวณที่ท าการอทุยานแห่งชาติ 

  16.7 ผาแดง (เชียงดาว) 226  16.7.1  น้ าตกศรสีังวาลย ์
      227  16.7.2  บ่อน้ าร้อนโป่งอ่าง 
  16.8 ดอยเวียงผา  228  16.8.1  น้ าตกห้วยทรายขาว 

  16.9 ดอยฟ้าห่มปก (แมฝ่าง) 229  16.9.1  บ่อน้ าร้อนฝาง 
      230  16.9.2  น้ าตกโป่งน้ าดัง 

  16.10 แม่โถ  231  16.10.1  พื้นที่นันทนาการบริเวณที่ท าการอทุยานแห่งชาติ 
  16.11 ห้วยน้ าดัง 232  16.11.1  จุดชมวิวดอยกิ่วลม 
      233  16.11.2  น้ าพุร้อนโป่งเดือด 

      234  16.11.3  น้ าพุร้อนโป่งร้อน 
  16.12 แม่ตะไคร ้ 235  16.12.1  น้ าตกแม่ตะไคร ้

      236  16.12.2  น้ าตกตาดเหมย 
  16.13 ขุนขาน  237  16.13.1  พื้นที่นันทนาการบริเวณที่ท าการอทุยานแห่งชาติ 

  16.14 แม่วาง  238  16.14.1  กิ่วเสือเต้น 



 

 

 

    มิติภายใน   (น ้าหนัก  : ร้อยละ 30) 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : รขอยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
หน่วยวัด     : รขอยละ 
น้ าหนัก         : รขอยละ 7.5 
เป้าหมาย      :  ระดับ 3 
ค าอธิบาย      : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16   เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานในสังกัด  ทั้งนี้  ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้รับ    
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่าย
ประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้อง
จ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณ
รายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 

สูตรการค านวณ : 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุทีส่่วนราชการเบิกจ่าย x 100 

วงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุที่ส่วนราชการได้รับ 

 
 ** วงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ  =   170,616,040  บาท  
     ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ข้อมูลจาก อส. 302  ณ วันท่ี  27 ธันวาคม 2556) 
 

เกณฑ์การใหขคะแนน : 

 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70 73 76 79 82 

เงื่อนมข :- 

 1. ก าหนดระดับคะแนน 5 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 82 ซึ่งเปน็ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจา่ยลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ กรณีหน่วยงานในสังกัดได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ จะใช้วงเงินงบประมาณที่ส านักงบประมาณ
จัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

รายละเอียดขขอมูลพื้นฐาน :  

ขขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

 

ร้อยละ 99.68 99.90 99.99 

แหล่งขขอมูล/วิธีการจัดเกบ็ขขอมูล :  

 1. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  ด าเนินการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 จากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 2. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด และรายงานข้อมูลแผน/
ผล การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามแบบ อส. 303 ให้ส่วนติดตามประเมินผล ส านักแผนงานและสารสนเทศ ภายใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน ในภาพรวมของตัวชี้วัด ใหขใชขแบบฟอร์มการรายงานผลงานส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ ในรอบ 
6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อรวบรวมรายงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ทราบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ผูขก ากับดูแลตัวชี้วัด   :  ส่วนอ านวยการ   
                             ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ            โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 201 
 
ผูขจัดเก็บขขอมูล         :  1. ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 

        2. นางศิภาภางค์  เรืองกรี       โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 207   
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน   ส่วนอ านวยการ 
        3. นางสาววิไลพร  ฝัน้แปง         โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 207                   

                                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตัวชี้วัดที่  3.2 : รขอยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
หน่วยวัด        : รขอยละ 
น้ าหนัก          : รขอยละ 7.5 
เป้าหมาย  : ระดับ 3 
ค าอธิบาย       : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินของหน่วยงาน ทั้งนี้  ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้รับ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไป
รายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ
ค านวณ 

สูตรการค านวณ : 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

วงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมที่ส่วนราชการได้รบั 

 
** วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที ่ส านักบรหิารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 ได้รับ   =   172,370,633   บาท 
    ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ข้อมูลจาก อส. 302  ณ วันท่ี  27 ธันวาคม 2556) 
 

เกณฑ์การใหขคะแนน : 

 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

87 89 91 93 95 

เงื่อนมข :-  

  1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีทุกหน่วยงานในสังกัดได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงนิตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่
ส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

รายละเอียดขขอมูลพื้นฐาน : 

 

ขขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

ร้อยละ 99.91 99.41 99.99 

แหล่งขขอมูล/วิธีการจัดเกบ็ขขอมูล :  

 1. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16   ด าเนินการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 จากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 2. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16   เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด และรายงานข้อมูลผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ตามแบบ อส. 302 ให้ส่วนติดตามประเมินผล ส านักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ 5 
ของทุกเดือน ในภาพรวมของตัวชี้วัด ใหขใชขแบบฟอร์มการรายงานผลงานส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ ในรอบ 6 
เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ให้ส านักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อรวบรวมรายงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ทราบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ผูขก ากับดูแลตัวชี้วัด   :  ส่วนอ านวยการ   
 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ              โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 201 
    
 
ผูขจัดเก็บขขอมูล         :  1. ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 

        2. นางศิภาภางค์  เรืองกรี       โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 207   
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน   ส่วนอ านวยการ 
        3. นางสาววิไลพร  ฝัน้แปง         โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 207                   

                                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน        
      

 

       

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
หน่วยวัด    :  ระดับ  
น้ าหนัก     :  รขอยละ  5 
เป้าหมาย   :  ระดับ 3                              
ค าอธิบาย   :    

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน จะพิจารณาจากระดับผลส าเร็จจากร้อยละ
ของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงาน โดยเปรียบเทียบจากมาตรวัดการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของ
หน่วยงาน และการด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

   
เกณฑ์การใหขคะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา 
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหขคะแนน 

1 มีคณะกรรมการหรือคณะท างานประหยัดพลงังานท าหน้าที่ควบคุมและติดตามการใช้พลังงานของ
หน่วยงาน   

2 มีการก าหนดแผน/แนวทางในการด าเนินงานการประหยัดพลังงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับในหน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมรณรงค์และประชาสัมพนัธ์สรา้ง
ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรร่วมใจกันประหยัดพลังงาน 
(การก าหนดแผน/แนวทาง จะก าหนดขึ้นเองภายในหน่วยงานหรือใช้ตามแนวทางการประหยัด
พลังงานของกรมฯ ) 

3 มีการรายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานให้ผูบ้ริหารของ
ส านัก/กอง/กลุ่ม ทราบ 
 

4 มีการด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ทุกเคร่ือง) 

5 ร้อยละของการใช้พลังงาน 3 เดือนหลัง (กรกฎาคม – กันยายน) ลดลงเมื่อเทียบกับ 3 เดือนก่อน
ด าเนินการ ( เมษายน – มิถุนายน) 
 

 
 
หมายเหตุ :  หน่วยงานเป้าหมาย = ทุกหน่วยงานที่ปฏิบตัิงานในบริเวณส านักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที่ 16  
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เงื่อนมข   
    แนวทางการประเมินผล 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์ใหขคะแนน แนวทางประเมินผล คะแนน 

  ประเมินผลจากขขอมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ 

 

1 มีคณะกรรมการหรือคณะท างานประหยัด
พลังงานท าหน้าที่ควบคุมและตดิตามการ
ใช้พลังงานของหน่วยงาน  

- ค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะท าง านลดการใช้
พลังงานของ ส านัก/กอง/กลุ่ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  
-รายงานการประชุมคณะท างานฯ เพื่อ
ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของ
หน่วยงานและแผนประหยัดพลังงานของ
หน่วยงาน 

0.5000 
 
 

0.5000 

2 มีการก าหนดแผน/แนวทางในการ
ด าเนินงานการประหยัดพลงังาน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2557 พร้อมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรร่วมใจ
กันประหยัดพลังงาน 
 

-มีหนังสือแจ้งเวียน/การรณณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์/การประกาศใช้มาตรการ
ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน และ 
แผนบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
-มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในทุกระดับท า
หน้ าที่ ต ร วจติ ดตามการด า เนิ นแผน
ประหยัดพลังงานและแผนบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ   
(การก าหนดแผน/แนวทางประหยั ด
พลังงาน จะก าหนดขึ้นเองภายในหน่วยงาน
หรือใช้ตามแนวทางการประหยัดพลังงาน
ของกรมฯ ) 
 

0.5000 
 
  
 

0.5000 

3 มีการรายงานสรุปผลการติดตามการ
ด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ให้ผู้บริหารของส านัก/กอง/กลุม่ ทราบ 

-มี ร า ย ง า นผ ลก า รป ฏิ บั ติ ต า ม แผ น /
แนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านัก/กอง/กลุ่ม  
-มีการประชุมคณะท างานประหยัดพลังงาน
ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 
รอบ 9 เดือน 
-มีการประชุมคณะท างานประหยัดพลังงาน
ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 
รอบ 12 เดือน 

0.5000 
 
 

0.2500 
 
 
 

0.2500 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์ให้คะแนน แนวทางประเมินผล คะแนน 

4 ด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(ทุกเคร่ือง) 

-มอบหมายเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด
เครื่ อ งปรั บอากาศ (แผ่ นกรอง )  และ
ผู้รับผิดชอบตรวจติดตาม และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบจัดท าทะเบียนประวัติการ
บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
-เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องมีการล้างแผ่น
กรองฝุ่น (filter) ทุก 2 เดือน/คร้ัง 
(แบบประหยัดพลังงาน 03) 
-มีการซ่อมบ ารุง(ใหญ่) อย่างน้อยปีละ        
1 คร้ัง  
-เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องมีการจัดท า
ทะเบียนประวัติการซ่อมบ ารุง และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย (มีทะเบียน) 
 

0.2500 
 
 
 
 

0.2500 
 
 

0.2500 
 

0.2500 

5 ร้อยละของการใช้พลังงาน 3 เดือนหลัง 
(กรกฎาคม – กันยายน) ลดลงเมื่อเทียบ
กับ 3 เดือนก่อนด าเนินการ ( เมษายน – 
มิถุนายน) 

-ผลการประหยัดไฟฟ้าพิจารณาจากผลรวม
ของการใช้ไฟ้ฟ้าตามมาตรวัดไฟฟ้า 3 
เดือน (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2557) 
ลดลงจากผลรวมการใช้ไฟฟ้าของเดือน
เมษายน ถึงมิถุนายน 2557) 
-ผลการประหยัดไฟพิจารณาจากผลรวม
ของกา ร ใช้ น้ า มั น เชื้ อ เ พลิ ง  3 เ ดื อน 
(กรกฎาคม ถึง กันยายน 2557) ลดลง
จากผลรวมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของเดือน
เมษายน ถึงมิถุนายน 2557) 
(ตามแบบรายงานประหยัดพลังงาน 02)  
-ส่งรายงานเฉพาะแบบรายงานประหยัด
พลังงาน-01 ให้ส านักบริหารงานกลาง 
( ศู นย์ ปฏิ บั ติ ก า รอาคารสถานที่ แ ล ะ
ยานพาหนะ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

0.4000 
 
 
 
 

0.4000 
 
 
 
 
 

0.2000 
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หมายเหตุ : 
ให้ส่งรายงานเฉพาะแบบประหยัดพลังงาน-01 ให้ส านักบริหารงานกลาง (ศูนย์ปฏิบตัิการอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ โทรศัพท์/โทรสาร 02 579 3500) ปีละ 2 คร้ัง รอบ 9 เดือน ภายใน 30 มิถุนายน 2557 และ
รอบ 12 เดือน ภายใน 30 กันยายน 2557 

 

ผูขก ากบัดูแลตัวชี้วัด :  ส่วนอ านวยการ 
                             ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ                        โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 201 
          ประธานคณะท างานฯ                   
 
ผูขจัดเก็บขขอมูล :       1. นางสาวกมลนัทธ์  นาคะรัตน์      โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 211 
           เลขานุการคณะท างานฯ 
       2. คณะท างานฯ ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ที่        
           125/2557  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  
       3. นายธเรศ  สมณะ       โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 210 
                               เจ้าหน้าทีป่ระจ าฝ่ายอาคารและสถานที่ 
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ตัวชี้วัดที่  : 6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ าหนัก    : รขอยละ 5   
เป้าหมาย  : ระดับ 3     
ค าอธิบาย :  
   1. เป็นการวัดความส าเร็จของการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การของแต่ละหน่วยงาน 
   2. หน่วยงาน  หมายถึง  หน่วยงานทั้งที่ปรากฏในกฎกระทรวงและไม่ปรากฏในกฎกระทรวง ระดับ
ส านัก/กอง/กลุ่ม หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกัน รวมถึงสาขาดขวย 
   3. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
   4. ลักษณะส าคัญขององค์การ หมายถึง การอธิบายภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการ 
สภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น
และประชาชนโดยรวม  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินการ ซึ่งเป็นข้อมูล
สารสนเทศพื้นฐานในการที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่วน
ราชการเข้าใจและน าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่าง
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ส าคัญ  

 5. ลักษณะส าคัญขององค์การ  ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 
     (1) ลักษณะองค์การ เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ

ความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม  ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ  ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์การ  

     (2) ความท้าทายต่อองค์การ เป็นการอธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่ส าคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สภาพการแข่งขัน  
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
  6. การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ด าเนินการตามแนวทาง 15 ค าถาม แล้วจัดท ารายงานผล
ตามแบบรายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  7. ความครบถขวนและทันสมัย หมายถึง การตอบค าถามครบทุกข้อและข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
 

เกณฑ์การใหขคะแนน : 
  วัดความส าเร็จของกระบวนการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนน          
แบ่งออกเป็น ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ ( Milestone ) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหขคะแนน 

1 แต่งตั้งคณะท างาน (ของหน่วยงาน) 

 
2 คณะท างาน ด าเนินการจัดท า/ทบทวนค าถาม 15 ค าถามที่ใช้ในการจัดท ารายงานลักษณะ

ส าคัญขององค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการจัดท าลักษณะส าคัญของ
องค์การ ดังนี้  
1) ลักษณะองค์การ 
    ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 
    ข. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์การ 
2) ความท้าทายต่อองค์การ 
    ก. สภาพการแข่งขัน 
    ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
    ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 

3 คณะท างาน จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานมีความครบถ้วนและทนัสมัย (ครบตาม 15 ค าถาม) 
 

4 คณะท างาน น ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอต่อผู้บริหารส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 
 

5 ประกาศลักษณะส าคัญขององค์การ และทิศทางองค์การ โดยเผยแพร่/สื่อสารให้บุคลากร       
ในองค์การรับทราบ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 

 
แหล่งขขอมูล / วิธีการจัดเก็บขขอมูล : 

  1. คณะท างานที่หน่วยงานแต่งตั้ง รายงานข้อมูลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ตามเกณฑ์
การให้คะแนนของตัวชี้วัด โดยใช้แบบฟอร์มการรายงานผลงานส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนด าเนินงาน  พร้อม
แนบเอกสารหลักฐาน รายงานในรอบ 12 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
  2. กรณีครบก าหนดการรายงานผลรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน หากยังไม่สามารถรายงานผลได้ 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน (N/A) ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 มาก่อน 
 
ผูขก ากบัดูแลตัวชี้วัด :  ประธานคณะท างานก ากับ ดูแลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการฯ 
                          โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 201                          
    
ผูขจัดเก็บขขอมูล :      1. คณะท างานและเลขานุการ  คณะท างานก ากับ ดูแลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ                                         
                              นางสาวกมลนัทธ์  นาคะรัตน ์  โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 211       

       2. คณะท างานฯ ทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง ตามค าสั่งส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16    
           ที่  125/2557  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตัวชี้วัดที่ : 7 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสรขางความโปร่งใสในการปฏิบตัิราชการ 
หน่วยวัด : ระดบั 
น้ าหนัก :  รขอยละ 5   
เป้าหมาย : ระดับ 3     
ค าอธิบาย :  
   1. เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งสอดคล้องกับ
แนวทางด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 
   2. กระบวนงานที่ก าหนดให้ ส านัก/กอง/กลุ่ม ด าเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ 
พิจารณาจาก 1) เป็นกระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน (หรือบุคลากรภายในหน่วยงาน) และ 2)  เก่ียวข้อง
กับการใช้ดุลยพินิจ การอนุมัติ การอนุญาต 

เกณฑ์การใหขคะแนน 

  ก าหนดเป็นระดบัความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปา้หมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5     
 

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหขคะแนน 

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของส านัก/กอง/กลุ่ม 

 
2 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามหลักพืน้ฐานที่ก าหนดครบถ้วน 

 
3 แผนสร้างความโปร่งใสได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของส านัก/กอง/กลุ่ม และมีการน าแผนดังกล่าว

สื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหขคะแนน 
4 มีการด าเนินการตามแผนได้ครบถ้วน 

 
5 ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7  ตลุาคม 2557   

 
(ส าหรับรูปเล่มแผนสรา้งความโปร่งใสฉบับสมบูรณ์ ส่งภายในวนัที่ 30 ตุลาคม 2557) 
 

เงื่อนมข : 
  ความครบถ้วนของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มีเกณฑ์การพิจารณาใน
องค์ประกอบตามเกณฑ์พื้นฐาน โดยพิจารณาองค์ประกอบหลักของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการสร้างความโปร่งใส ดังนี้ 
  1. หลักการและเหตุผล ที่อธิบายถึงความส าคัญ ผลกระทบ ของปัญหาหรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่
โปร่งใสของกระบวนงานที่ด าเนินการ 
  2. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงานที่ชัดเจน 
  3. แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ระบุขั้นตอนของกระบวนงาน เพื่อระบุปัญหา หรือความเสี่ยงใน
การทุจริต ไม่โปร่งใส 

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ภายในกรอบ  
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  5. ตัวชี้วัดความส าเร็จที่สะท้อนถึงการพัฒนาในด้านความโปร่งใสในภาพรวมของการด าเนินงาน
ของทั้งโครงการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 

รายละเอียดขขอมูลพื้นฐาน 

ขขอมูลประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ - - - 

 
ผูขก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าคณะท างานสร้างความโปร่งใสใ.นการปฏิบัติราชการ  ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16   
       ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สตัว์ป่า  โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 601 
        

 
ผูขจัดเก็บขขอมูล :      คณะท างานสรา้งความโปรง่ใส  โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 601 
                           ในการปฏิบัติราชการ ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  
                          




