
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

 

(....……) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ….…) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.64– 30 มิ.ย.65)          ( ......... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65) 
 

ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด   
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   
1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพืน้ที่
ป่าชุมชน 

 
 
 
 

25 

 

 
 
 

 

50 ป่าชุมชน 

 
 
 

 
100 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงาน     
ปี 65) 

 
 
 

 

105 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงาน      
ปี 65) 

 
 
 

 

81 ป่าชุมชน 

 
 
 

 

65.50 คะแนน 

 
 
 

 

16.37 คะแนน 

1.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบญัญัติปา่ชุมชน พ.ศ.2562 

15 
 
 

จัดประชุมให้แก่
เจ้าหน้าท่ี 

 จ านวน 3 ครั้ง 

จัดประชุมให้แก่
เจ้าหน้าท่ี 

 จ านวน 5 ครั้ง 

จัดประชุมให้แก่
เจ้าหน้าท่ี 

 จ านวน 7 ครั้ง 

จัดประชุมให้แก่
เจ้าหน้าท่ี          

จ านวน 7 ครั้ง 

100 คะแนน 15 คะแนน 

1.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
ป่าชุมชนเมืองเพื่อลดโลกร้อน 

15 
 
 
 

จัดท าข้อมูลการ
เก็บคาร์บอนของ
ต้นไม้ การวาง
แปลงและสุ่ม
ตัวอย่าง      
จ านวน 5 ศูนย์ฯ 

จัดท าข้อมูลการ
เก็บคาร์บอนของ
ต้นไม้ การวาง
แปลงและสุ่ม
ตัวอย่าง      
จ านวน 9 ศูนย์ฯ 

1. จัดท าข้อมลูการ
เก็บคาร์บอนของ
ต้นไม้การวางแปลง
และสุม่ ตัวอย่าง 
จ านวน 13 ศูนยฯ 

จัดท าขอ้มูลการเก็บ
คาร์บอนของต้นไม้การ
วางแปลงและสุ่ม 
ตัวอย่าง จ านวน 9 ศูนยฯ 

75 คะแนน 11.25 คะแนน 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก
ตัวชี้วัด   
(ร้อยละ) 

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

2. เพาะช ากลา้ไม้
ทั่วไป จ านวน 
1,750,000 กล้า 

1.4 ระดับความส าเร็จกิจกรรมพัฒนาปา่ไม้
ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

15 23 แห่ง 35 แห่ง 46 แห่ง 29 แห่ง 50 คะแนน 7.5 คะแนน 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 
(Potential Base) 
2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

10 
 
 

 
 

ร้อยละ 60 

 
 

ร้อยละ 95 

 
 

มากกว่าร้อยละ 95 

 

ร้อยละ 66.72 

 
 

50 คะแนน 

 
 

5 คะแนน 

3. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ภาพรวม) 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 ร้อยละ 58.16 50 คะแนน 5 คะแนน 

4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

10 ระดับคะแนน  
1 - 2 

ระดับคะแนน  
3 - 4 

ระดับคะแนน  
5 

ระดับคะแนน 
4 

75 คะแนน  7.5 คะแนน 

รวม 100      67.62 
คะแนน 

สรุปผล  ระดับมาตรฐาน
ขั้นตน้ 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
*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 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 ม.ีค. 65)                   (…...) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ม.ิย.65) 
(.........) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65) 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 

      ค าอธิบาย :  ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมตัิให้จัดตั้งเป็นป่ชุมชน 
โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดลุและยั่งยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 100 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  
หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่ออนุรกัษ์และบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน์    

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

50 ป่าชุมชน 
 

100 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงานปี 65) 

105 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 65 ร้อยละ 5) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ความส าเร็จของการเพิม่และพัฒนาพื้นที่  
ป่าชุมชน 

25 81 ป่าชุมชน 16.37 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  กรมปา่ไม้ได้จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณให้ส านักทรัพยากร 
ป่าไม้ในพื้นที่ด าเนนิการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน        
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    

1. มีแผนการปฏบิัติงานและงบประมาณประจ าปี ในการสง่เสริมการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 
2. ป่าชุมชนทุกแห่งมีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

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

หลักฐานอ้างอิง :  แผนการจัดการป่าชุมชน     

แบบฟอร์มที่ 2 



  รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 ม.ีค. 65)              (.......) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) 
(.........) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.2 ส าเร็จการด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 

ค าอธิบาย :  การด าเนินการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แกเ่จ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญตัิป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นการจดัประชุมให้แก่
เจ้าหน้าท่ีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คลินิกป่าชุมชน Unit school เป็นต้น ผ่านการประชุมโดยตรง และผ่านทาง VDO Conference 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จัดประชุมให้แกเ่จ้าหน้าท่ี 
 จ านวน 3 ครั้ง 

จัดประชุมให้แกเ่จ้าหน้าท่ี  
จ านวน 5 ครั้ง 

จัดประชุมให้แกเ่จ้าหน้าท่ี 
 จ านวน 7 ครั้ง 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
การด าเนินการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  

15 จัดประชุมให้แก่เจ้าหน้าที่  
จ านวน 7 ครั้ง 

100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  -         
          
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : -         
                           
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 

หลักฐานอ้างอิง : หนังสือเชิญประชุม/ One page         
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 ม.ีค. 65)              (.......) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) 
(.........) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดโลกร้อน 

ค าอธิบาย : การพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดโลกร้อน เป็นกจิกรรมที่ให้ความส าคญัและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ 
ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อน เป็นต้น โดยด าเนินการประสาน 
ความร่วมมือกับคณะกรรมการจดัการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนรว่ม       
ในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมือง และมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้การพจิารณาเป็นพื้นที่เป้าหมาย       
รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง พร้อมแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จัดท าข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้  
การวางแปลงและสุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 ศูนย์ฯ 

จัดท าข้อมูลการเก็บคาร์บอนของ
ต้นไม้ การวางแปลงและสุ่มตัวอยา่ง 
จ านวน 9 ศูนย์ฯ 

1. จัดท าข้อมลูการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ 
การวางแปลงและสุ่มตัวอย่าง จ านวน 13 ศูนย์ฯ 
2. เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป จ านวน 1,750,000 
กล้า 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปา่
ชุมชนเมืองเพื่อลดโลกร้อน 

15 จัดท าข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ การ
วางแปลงและสุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 ศูนย์ฯ 

75 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  -           

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้น าชุมชน     
และประชาชนในพ้ืนที่         
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

หลักฐานอ้างอิง :  1. เอกสารรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) 
                       2. ข้อตกลงการจ้างเหมาเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 ม.ีค. 65)                  (.......) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ม.ิย.65) 
(.........) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.4 ความส าเร็จกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
 
ค าอธิบาย :  การพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ โดยพิจารณาจากจ านวนโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร
และเครือข่ายแบบบูรณาการที่ได้รบัอนุมัติ  จ านวน 46 แห่ง ซึ่งมีขัน้ตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี ้
  ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเครือข่ายต่างๆ  

 ยื่นแบบค าขอเข้าร่วมโครงการ 
  ตรวจสอบพ้ืนท่ีขอเข้าร่วมโครงการ 
  จัดท าโครงการพัฒนาปา่ไมร้่วมกบัองค์กรและเครือข่ายแบบบรูณาการเสนอกรมป่าไม้พิจารณาอนุมตัิ 

        ด าเนินงานตามโครงการและติดตามรายงานผล    
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

23 แห่ง 35 แห่ง 46 แห่ง 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ความส าเร็จกิจกรรมพัฒนาปา่ไม้
ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบ
บูรณาการ 

15 29 แห่ง 7.5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้อยู่ระหวา่งด าเนนิการการสง่เสริมและ 
ประชาสัมพนัธ์ให้สถาบนัการศึกษา สถาบันศาสนาและองค์กรเครือต่าง ๆ เข้าร่วมโครง จ านวน 46 แห่ง           

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  งบประมาณกิจกรรมพัฒนาปา่ไม้ร่ววมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 

หลักฐานอ้างอิง :  - 



   รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 ม.ีค. 65)                   (.......) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ม.ิย.65) 
(.........) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค าอธิบาย :     
 เป็นเป็นเครื่องมือส าคญัส าหรับผูบ้ริหารกรม ในการก ากับ ตดิตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสทิธิผลของการด าเนินงาน

ตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานท่ีก าหนดไวภ้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ ภารกจิ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้อง
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

 สูตรการค านวณ 
           ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่าย         
                                     งบประมาณประจ าปี จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน  

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10 ร้อยละ 66.76 50 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  ส านักจัดการป่าชุมชนรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน  11 กิจกรรม ดังนี้    

1. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 
2. กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
3. กิจกรรมเพาะช ากล้าไมเ้พื่อเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว (งานพัฒนาป่าชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกร้อน) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมพัฒนาป่าไมร้่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
5. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
6. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 
7. กิจกรรมจดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน 
8. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
9. กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
10. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน 
11. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 

     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(แบบ สงป. 301 – 302)                                           



 รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
    ส านักจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 ม.ีค. 65)                 (.......) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) 
(.........) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 3 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวม) 
 
ค าอธิบาย :  การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายส่วนกลางของส านักจัดการป่าชุมชน  ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของส านักจัดการป่าชุมชน ตั้งแต่  
    เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่าย  
    ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
 สูตรการค านวณค่าคะแนน 

                                       จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง  

                    จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-4) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
ตัวช้ีวัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ภาพรวม) 

10 ร้อยละ 58.16 50 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  ส านักจัดการป่าชุมชนด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ส่วนกลาง)  
จ านวน  10 กิจกรรม ดังนี้              

1. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 
2. กิจกรรมบ ารุงรักษาป่า (งานพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) 
3. กิจกรรมเพาะช ากล้าไมเ้พื่อเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว (งานพัฒนาป่าชุมชนเมอืงเพื่อลดสภาวะโลกร้อน) 
4. กิจกรรมพัฒนาป่าไมร้่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

X 100 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
6. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ 
7. กิจกรรมจดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน 
8. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
9. กิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
10. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสนุนไพรในป่าชุมชน 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง :  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(แบบรายงาน สผส–ก) 
 



   รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.........) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 ม.ีค. 65)                  (.......) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ม.ิย.65) 
(.........) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย. 65) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 4 ร้อยละความส าเร็จของการส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ค าอธิบาย :  ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (PMQA หมวดที่ 1 – 
หมวดที่ 6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 

 สูตรค านวณ 
ตัวชี้วัดกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 
น้้ำหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้้ำหนัก 

(Wi X SMi) 

ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ 1 การรับฟังความ
ต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียของผู้ใช้เว็บไซต์ของกรมป่าไม ้

0.5 4 2 

ตัวช้ีวัดกิจกรรมที 2 การรับฟังความ
ต้องการและความดาดหวังของผู้รบับริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

0.5 4 2 

น้้ำหนักรวม ∑ Wi = 1.00 ค่ำคะแนนของ 
ตัวชี้วัดนี้เท่ำกับ 

4 

               โดยท่ี : 
                   W  =  น้ าหนักความส าคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ าหนักของทุกเป้าหมายการผลิตเท่ากับ 1.00 
                  SM  =  ค่าคะแนนท่ีได้ 
                   i    =  ล าดับที่ของกิจกรรม / โครงการที่รับผิดชอบ 
  
 



เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 1 - 2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 ∑(Wi X SMi) = 1 
2 ∑(Wi X SMi) = 2 
3 ∑(Wi X SMi) = 3 
4 ∑(Wi X SMi) = 4 
5 ∑(Wi X SMi) = 5 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วง

น้ าหนัก) 
ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10 ระดับคะแนน 3 - 4 7.5 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน : 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียต่อเว็บไชต์กรม 
2. ร้อยละความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองต่อผู้รับบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 

หลักฐานอ้างอิง :  - 


