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สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

 

(...……) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)                 (…..…) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 มิ.ย.64)              (..........) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม  
    มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ     
    ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   (ที่ส านักเกี่ยวข้อง) 
1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพืน้ที่ปา่ชุมชน 

 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 

3,000 ป่าชุมชน 

 
 
 
 

6,000 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงาน ปี 64) 

 
 
 
 

6,300 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงาน 

ปี 64) 

 
 
 
 

ชุมชนได้รับการส่งเสริมใหม้ี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน
จัดการป่าชุมชน จ านวน 

6,000 ป่าชุมชน (ร้อยละ 40) 

 
 
 
 

0 คะแนน 

1.2 ระดับความส าเร็จการด าเนนิการสร้างความรู้ความ   
     เข้าในเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน  
     พ.ศ.2562 

10 
 

จัดประชุมเจ้าหน้าที ่
ในรูปแบบ      

คลินิกป่าชุมชน)  หรือ 
VDO Conference   

จ านวน 2 ครั้ง 

จัดประชุมเจ้าหน้าท่ี
ในรูปแบบ  

(คลินิกป่าชุมชน)  หรือ 
VDO Conference  

จ านวน 4 ครั้ง 

จัดประชุมเจ้าหน้าที่
ในรูปแบบ       

(คลินิกป่าชุมชน)  หรือ 
VDO Conference   

จ านวน 6 ครั้ง 

จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีในรูปแบบ 
(คลินิกป่าชุมชน) หรือ     
VDO Conference   

จ านวน 5 ครั้ง 

7.5 คะแนน 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1.3 ระดับความส าเร็จของการพฒันาป่าชุมชนเมือง 
     เพื่อลดโลกร้อน 
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จัดฝึกอบรบเจ้าหน้า  
ที่รัฐ หลักสตูร 

“สร้างป่าพัฒนา
เมือง”จ านวน 6 รุ่น 

22 คน รวมทั้งสิ้น 

จ านวน 132 คน 

จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

หลักสตูร “สร้างป่า
พัฒนาเมือง” 
จ านวน 13 รุ่น 

22 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 286 คน 

1. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้การกักเก็บ

คารบ์อนในป่าชุมชน
เมือง จ านวน 2 แห่ง 
2. เพาะช ากล้าไม้

ทั่วไป จ านวน 
1,750,000 กล้า 

 

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
หลักสตูร “สร้างป่าพัฒนา

เมือง” จ านวน 13 รุ่น 22 คน 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 286 คน 

7.5 คะแนน 

1.4 กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน 
 

10 1,000 
ป่าชุมชน 

2,000 
ป่าชุมชน 

2,100 
ป่าชุมชน 

พื้นที่ป่าชุมชนได้รับการ
บริหารจดัการโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม (ร้อยละ 60) 
 

10 คะแนน 

1.5 ระดับความส าเร็จกิจกรรมพัฒนาปา่ไม้ร่วมกับ  
     องค์กรและเครือข่ายแบบบรูณาการ 

10 36 แห่ง 54 แห่ง 72 แห่ง 21 แห่ง 0 คะแนน 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ   
   ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 
 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 ร้อยละ 63.90 2.5 คะแนน 

3. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
 

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 25.15 0 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 
 

ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน)* 

(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/           
    การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
4.1 ระดับความส าเร็จของการใช้ แอปพลิเคชัน 
Care the Wild ในการเชิญชวนให้ภาคเอกชน 
เข้าร่วมปลูกป่าในพื้นทีป่่าชุมชน 
 

 
 

10  

 
 

เสนอพื้นที่ปลูกป่าใน
แอปพลิเคชัน  

Care the Wild 
จ านวน 4 ป่าชุมชน 

 
 

เสนอพื้นที่ปลูกป่าใน
แอปพลิเคชัน Care 

the Wild 
จ านวน 8 ป่าชุมชน 

 
 

ภาคเอกชนมีความ
ประสงคเ์ข้าร่วม

โครงการ 
Care The Wild 

“ปลูกป้อง Plant & 
Protect”  

จ านวน 8 ป่าชุมชน 

 
 

เสนอพื้นที่ปลูกป่าในแอป
พลิเคชัน Care the Wild 

จ านวน 8 ป่าชุมชน 

 
 

7.5 คะแนน 

5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 
   พัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 - - - - - 

รวม 100     35 

สรุปผล ระดับต้องปรับปรุง 

 
*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ( ส านักจัดการป่าชุมชน ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ........ ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                 (.........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ........ ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 
ค าอธิบาย 

 ป่าชุมชน คือ พ้ืนท่ีป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นทีอ่ื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ไดร้ับอนุมัติให้จดัตัง้เป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับ
รัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6,000 ป่าชุมชน 

 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนท่ีชุมชนร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 

 การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมใหร้าษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

 การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจดัท าแผนจดัการป่าชุมชน  
หรืออาจรวมถึงการ    

 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3,000 ป่าชุมชน 
 

6,000 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงานปี 64) 

6,300 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 64 ร้อยละ 5) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ความส าเร็จของการเพิ่ม
และพัฒนาพืน้ทีป่่าชุมชน 

30 ชุมชนได้รับการส่งเสริมใหม้ี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน

จัดการป่าชุมชน 
จ านวน 6,000 ป่าชุมชน 

 (ร้อยละ 40) 
 

164 ป่าชุมชน 
(0 คะแนน) 

0 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : กรมป่าไม้ได้จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณให้ส านักทรัพยากร 
ป่าไม้ในพื้นที่ด าเนนิการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. มีแผนการปฏบิัติงานและงบประมาณประจ าปี ในการสง่เสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 
2. ป่าชุมชนทุกแห่งมีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

  3.   มีพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. 2562 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นเร่ืองใหม่ต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนมากยิ่งขึ้น 

หลักฐานอ้างอิง : แผนจัดการป่าชุมชน 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ( ส านักจัดการป่าชุมชน ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ....... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

ตัวช้ีวัดที่ : 1.2 ระดับความส าเร็จการด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
ค าอธิบาย 
 ระดับความส าเร็จการด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญตัิป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นการจดัประชุม 

เจ้าหน้าที่ในรูปแบบคลินิกป่าชุมชน และ VDO Conference 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ 
(คลินิกป่าชุมชน) หรือ VDO 

Conference  จ านวน 2 ครั้ง 

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ 
(คลินิกป่าชุมชน) หรือ VDO 

Conference  จ านวน 4 ครั้ง 

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ 
(คลินิกป่าชุมชน) หรือ VDO 

Conference  จ านวน 6 ครั้ง 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินการสร้างความรู้  
ความเข้าใจเจ้าหน้าท่ี      

ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. 2562 เป็นการจดั

ประชุม เจ้าหนา้ที่ในรูปแบบ
คลินิกป่าชุมชนและ     
 VDO Conference 

10 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ 
(คลินิกป่าชุมชน) หรือ VDO 

Conference  จ านวน 5 ครั้ง 

75 7.5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : หนังสือเชิญประชุม / One Page 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ( ส านักจัดการป่าชุมชน ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

ตัวช้ีวัดที่ : 1.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดโลกร้อน 
ค าอธิบาย :  ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน เป็นการพัฒนาเพิ่มที่ป่าไม้ในเมืองโดยการ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความสนใจด้านการพฒันาสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยกรม
ป่าไมส้นับสนุนกล้าไม้ ค าแนะน าทางด้านวิชาการ สนับสนุนการด าเนินงานด้านการปลูก และการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลกูให้แก่
หน่วยงานท่ีเข้าร่วม รวมถึงการพัฒนาแหน่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมืองพร้อมแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรยีนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไป 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ หลักสูตร 
“สร้างป่าพัฒนาเมือง” 

จ านวน 6 รุ่น 22 คน รวมทั้งสิ้น 

จ านวน 132 คน 

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ หลักสูตร 
“สร้างป่าพัฒนาเมือง” 
จ านวน 13 รุ่น 22 คน  

รวมทั้งสิ้น จ านวน 286 คน 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้การกัก
เก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง 
 จ ำนวน 2 แหง่ 
2. เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 
จ านวน 1,750,000 กล้า 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลด
โลกร้อน 

10 1. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
หลักสตูร “สร้างป่าพัฒนา
เมือง” แล้วเสร็จทั้ง 13 ศูนย์ 
2. จัดซื้อจัดจ้างการเพาะช า
กล้าไม้ท่ัวไป 

75 7.5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  การมีสว่นร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้น าชมุชน และประชาชนในพืน้ที ่

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  1.  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสตูร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                         2. ข้อตกลงการจ้างเหมาเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ( ส านักจัดการป่าชุมชน ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ....... ) รอบ  6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

ตัวช้ีวัดที่ : 1.4 กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน  
ค าอธิบาย :   
   ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ ์ที่ไดร้ับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน  

 โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
               และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

   เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2,000 ป่าชุมชน   

   เศรษฐกิจ หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจ าหนา่ยจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน 

   ชุมชน หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศยัอยู่ ในอาณาบรเิวณเดยีวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,000 ป่าชุมชน 2,000 ป่าชุมชน 2,100 ป่าชุมชน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรมโครงการสรา้ง

เศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน 

10 พื้นที่ป่าชุมชนได้รับการ
บริหารจดัการโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม (ร้อยละ 60) 

3,339 ป่าชุมชน 
(50 คะแนน) 

5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : กรมป่าไม้ได้จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณให้ส านักทรัพยากร
ป่าไม้ในพ้ืนที่ด าเนินการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. มีแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี ในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน 
2. ป่าชุมชนทุกแห่งมีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
3.  มีพระราชบัญญัติป่าชมชน พ.ศ. 2562 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องใหม่ต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนมากยิ่งขึ้น 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ( ส านักจัดการป่าชุมชน ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) รอบ  6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                (.........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

หลักฐานอ้างอิง :  แบบเสนอโครงการพัฒนาป่าไม้สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมโครงการสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ( ส านักจัดการป่าชุมชน ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ....... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ...... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.5 ระดับความส าเร็จกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการพัฒนาป่าไม้รว่มกับองค์กรและเครือข่ายแบบบรูณาการ โดยพิจารณาจากจ านวนโครงการพัฒนาป่าไมร้่วมกับองค์กร

และเครือข่ายแบบบูรณาการที่ได้รบัอนุมัติ จ านวน 72 แห่ง ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี ้

  ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองคก์รเครือข่ายต่าง ๆ  
  ยื่นแบบค าขอเข้าร่วมโครงการ 

  ตรวจสอบพ้ืนท่ีขอเข้าร่วมโครงการ 

  จัดท าโครงการพัฒนาปา่ไมร้่วมกบัองค์กรและเครือข่ายแบบบรูณาการเสนอกรมป่าไม้พิจารณาอนุมตัิ 
        ด าเนินงานตามโครงการและติดตามรายงานผล 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

36 แห่ง 54 แห่ง 72 แห่ง 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชือ่ตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จกจิกรรม
พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร
และเครือข่ายแบบบูรณาการ 

10 21 แห่ง 0 คะแนน 2.1 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้อยู่ระหว่างด าเนินการการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและองค์กรเครือต่าง ๆ เข้าร่วมโครง จ านวน 72 แห่ง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : งบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ( ส านักจัดการป่าชุมชน ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

( ....... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

ตัวช้ีวัดที่ : 6. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
                 พ.ศ. 2564 

 ค าอธิบาย : เป็นเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ

ด าเนินงานตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานท่ีก าหนดไวภ้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานให้บรรลุเปา้หมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ 
ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

 สูตรการค านวณ 
ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมนิ) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 75 มากกว่าร้อยละ 95 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณพ.ศ. 2564 

5 ร้อยละ 63.90 50 2.5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ส านักจัดการป่าชุมชนรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 10 กิจกรรม ดังนี้ 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

12 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ( ส านักจัดการป่าชุมชน ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ........ ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
แผนงานพื้นฐาน 

1. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

2. กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
3. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (งานพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพ่ือลดโลกร้อน) 
4. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
5. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 

แผนงานยุทธศาสตร์  
6. กิจกรรมพัฒนาเครือขายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 
7. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
8. กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
9. กิจกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน 
10. แผนงานบูรณาการระดับภาคกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : จากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 -13 และสาขาทุกสาขา 
หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแบบ สจป.301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

13 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ( ส านักจัดการป่าชุมชน ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) รอบ  6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                   ( ... ... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวช้ีวัดที่ : 7. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวม) 

ค าอธิบาย 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง
ของส านักจัดการป่าชุมชน  ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของส านักจัดการป่าชุมชน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่าย
ลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
                                       จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง  

                     จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4) 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนทีไ่ด้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 ร้อยละ 25.15 0 0 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ส านักจดัการป่าชุมชนด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส่วนกลางส านกัจัดการป่าชุมชน จ านวน 7 กิจกรรม ดังน้ี 
แผนงานพื้นฐาน 

1. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 
2. กิจกรรมพัฒนาป่าไมร้่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

แบบฟอร์มท่ี 1 

X 100 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

14 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ( ส านักจัดการป่าชุมชน ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ....... ) รอบ  6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                   ( ... ... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

3. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
แผนงานยุทธศาสตร์ 

4. กิจกรรมพัฒนาเครือขายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 
5. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
6. กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
7. กิจกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในปา่ชุมชน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแบบ สผส - ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

15 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการป่าชุมชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

(..........) รอบ  6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                  ( ... .... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวช้ีวัดที่ : 4 ระดับความส าเร็จของการใช้ แอปพลิเคชัน Care the Wild ในการเชิญชวนให้ภาคเอกชน 
เข้าร่วมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน 
 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จของการใช้ แอปพลิเคชัน Care the Wild ในการเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมปลูกป่าในพ้ืนท่ี 

ป่าชุมชน ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี ้

 รวบรวมฐานข้อมลูพื้นที่ปลูกป่าในป่าชุมชน 

 ติดต่อประสานงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเสนอพื้นที่ปลูกป่าในแอปพลิเคชัน Care the Wild 

 ประชาสมัพันธ์เชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชน 

 ด าเนินโครงการ Care The Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

 
 

 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เสนอพื้นที่ปลูกป่าในแอปพลเิคชั่น 
Care the Wild 

จ านวน 4 ป่าชุมชน 

เสนอพื้นที่ปลูกป่าใน
แอปพลิเคชัน่ Care the Wild 

จ านวน 8 ป่าชุมชน 

เสนอพื้นที่ปลูกป่าในแอปพลเิคชัน 
Care The Wild จ านวน 10 ป่าชุมชน      

และมีการปรับปรุงข้อมูลผลการด าเนินงาน  
ให้เป็นปัจจุบัน สามารถตดิตามผลการ

ด าเนินงานผ่านแอปพลิเคชั่น 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

16 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการป่าชุมชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

(..........) รอบ  6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                  ( ... .... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ....... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จของการ
ใช้แอปพลิเคช่ัน 
Care the Wild 

ในการเชิญชวนให้
ภาคเอกชนเข้าร่วมปลูกป่า

ในพื้นที่ป่าชุมชน 

10 เสนอพื้นที่ปลูกป่าใน 
แอปพลิเคชัน่  

Care the Wild 
จ านวน 8 ป่าชุมชน 

75 คะแนน 7.5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. รวบรวมฐานข้อมลูพื้นที่ปลูกป่าในป่าชุมชน 
2. ติดต่อประสานงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเสนอพื้นที่ปลูกป่าในแอปพลิเคชั่น Care the Wild 
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชนด าเนินโครงการ Care The Wild “ ปลูกป้อง Plant & Protect ” 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 


