
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) 
 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

 

( …...… ) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)               (......) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ตัวชี้วัด 

น้ าหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ)  

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน  
(C) 

คะแนนท่ีได้ 
(คะแนน)*  

(D) 
เป้าหมายขั้นต  า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

 1.1 ระดับความส าเร็จการด าเนิน 
       กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
  
 

15 
 
 
 

จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร   
 “วนเกษตร” จ านวน 9 รุ่น 
  จ านวน  225 คน 

 - จัดฝึกอบรมราษฎร    
  หลักสูตร “วนเกษตร”  
  จ านวน 9 รุ่น 225 คน 
 - จัดท าสัญญาจัดซ้ือ จัดจ้าง 
  การจัดท าแปลงสาธิต 
  โครงการธนาคารอาหาร  
  ชุมชน จ านวน 2,350 ไร่ 

 - จัดฝึกอบรมราษฎร   
   หลักสูตร “วนเกษตร”  
   จ านวน 9 รุ่น 225 คน 
 - จัดท าสัญญาจัดซ้ือ จัดจ้าง  
   การจัดท าแปลงสาธิต  
   โครงการธนาคารอาหาร  
  ชุมชน จ านวน 2,350 ไร่ 
 - จัดท าแปลงสาธิตโครงการ   
  ธนาคารอาหารชุมชน  
  จ านวน 2,350 ไร่ 
 

 - จัดฝึกอบรมราษฎร  
  หลักสูตร “วนเกษตร”   
   จ านวน 9 รุ่น 225 คน  
 - จัดท าสัญญาจัดซ้ือ จัดจ้าง 
   การจัดท าแปลงสาธิต   
   โครงการธนาคารอาหาร   
   ชุมชน จ านวน  2,350 ไร่    
   แล้วเสร็จ 

15 คะแนน 

 1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
        ปุาชุมชนเมืองเพื่อลดโลกร้อน 

10 
 

 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ  
 หลักสูตร “สร้างปุาพัฒนา  
 เมือง” จ านวน 7 รุ่น  
 175 คน 
 
 
 

 จัดท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง 
 เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป  
 จ านวน 1,750,000 กล้า 

 เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป  
 จ านวน 1,750,000 กล้า 

 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ   
 หลักสูตร “สร้างปุาพัฒนา  
 เมือง” จ านวน 7 รุ่น 
 175 คน แล้วเสร็จ 

10 คะแนน 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(2) 
 

 
ตัวชี้วัด 

น้ าหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ)  

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน  
(C) 

คะแนนที ได้ 
(คะแนน)*  

(D) 
เป้าหมายขั้นต  า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

 1.3 ระดับความส าเร็จกิจกรรมพัฒนา  
       เครือข่ายปุาชุมชนพิทักษ์ปุา       
       พัฒนาชาติ : จ านวนสมาชิก  
       เครือข่ายปุาชุมชนรายบุคคล 

15  จ านวนสมาชิกเครือข่าย 
 ปุาชุมชน รายบุคคล  
 500 คน 

 จ านวนสมาชิกเครือข่าย 
 รายบุคคล 750 คน 

จ านวนสมาชิกเครือข่าย 
ปุาชุมชนรายบุคคล 
 2,000 คน 
โดยประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการบริหารจัดการ
ปุาชุมชนภายใต้การ
ด าเนินงานในรูปแบบ
เครือข่ายปุาชุมชน 
 

 จ านวนสมาชิกเครือข่าย  
 ปุาชุมชน รายบุคคล 
  2,000 คน 

15 คะแนน 

 2.1 ระดับความส าเร็จการด าเนินการ 
       สร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่     
       ตามพระราชบัญญัติปุาชุมชน  
       พ.ศ. 2563 

15 
 
 
 
 

 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ใน  
 รูปแบบ (คลินิกปุาชุมชน)   
 หรือ VDO Conference 
 จ านวน 2 ครั้ง 

 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ใน  
 รูปแบบ (คลินิกปุาชุมชน)   
 หรือ VDO Conference 
 จ านวน  5 ครั้ง 

 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ 
 ในรูปแบบคลินิกปุาชุมชน   
 หรือ VDO Conference 
 จ านวน 6 ครั้ง 

 จัดประชุมเจ้าหน้าที่           
 ในรูปแบบ (คลินิกปุาชุมชน)   
 หรือ VDO Conference 
 จ านวน 6 ครั้ง 

15 คะแนน 

 2.2 ระดับความส าเร็จในการจัด 
        ท าร่างอนุบัญญัติตาพระราชบัญญัติ 
        ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 

15  จัดท าร่างอนุบัญญัติ 
 แล้วเสร็จ  
 เพื่อเสนอ คณะกรรมการ  
 พัฒนาปรับปรุง แก้ไข  
 เพิ่มเติมกฎหมาย 
 ว่าด้วยการปุาไม้ 
 พิจารณา 15  ฉบับ 

 จัดท าร่างอนุบัญญัติ 
 แล้วเสร็จ 
 เพื่อเสนอ คณะกรรมการ  
 พัฒนาปรับปรุง แก้ไข  
 เพิ่มเติมกฎหมาย  
 ว่าด้วยการปุาไม้  
พิจารณา 25  ฉบับ 

 จัดท าร่างอนุบัญญัติ 
 แล้วเสร็จ 
 เพื่อเสนอคณะกรรมการ  
 พัฒนาปรับปรุง แก้ไข  
 เพิ่มเติมกฎหมาย  
 ว่าด้วยการปุาไม้  
 พิจารณา 32  ฉบับ 

 จัดท าร่างอนุบัญญัติ 
 แล้วเสร็จ  
 เพื่อเสนอ คณะกรรมการ   
 พัฒนาปรับปรุง แก้ไข  
 เพิ่มเติมกฎหมาย 
 ว่าด้วยการปุาไม้ 
 พิจารณา 25 ฉบับ 

15 คะแนน 

 3.     ………………….…ไม่ม ี  
 

         
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(3) 
 

 
*หมายเหต ุ: การค านวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 

1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B) (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เปูาหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดน้ัน ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเปูาหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์

 
ตัวชี้วัด 

น้ าหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ)  

(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน  
(C) 

คะแนนที ได้ 
(คะแนน)*  

(D) 
เป้าหมายขั้นต  า 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

 4. ระดับความส าเร็จการด าเนินการ   
     มาตรการลดปริมาณขยะมลูฝอย 

5  รณรงค์และมีมาตรการ 
 ให้หน่วยงานในสังกัด 
 ส านักจัดการปุาชุมชน 
 ได้ 25 % 

 รณรงค์และมีมาตรการ 
 ให้หน่วยงานในสังกัด 
 ส านักจัดการปุาชุมชน  
 ได้ 30 % 

 รณรงค์และมีมาตรการ 
 ให้หน่วยงานในสังกัด 
 ส านักจัดการปุาชุมชน  
 ได้ 35 % 

 รณรงค์และมีมาตรการให้ 
 หน่วยงานในสังกัดส านัก   
 จัดการปุาชุมชน รายงาน  
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ 
 เกิดขึ้น  ได้ 25 % 

2.5 คะแนน 

 5. ความส าเร็จของการเพิ่มและ   
     พัฒนาพื้นที่ปุาชุมชน 

25 3,000 ปุาชุมชน 5,000 ปุาชุมชน  
 

6,000 ปุาชุมชน  ชุมชนได้รับการส่งเสริม 
 ให้มีส่วนร่วมในการจัดท า   
 แผนบริหารจัดการปุาชุมชน 
 จ านวน 3,129 ปุาชุมชน  
 

18.75 คะแนน 

รวม 100     91.25 คะแนน 

สรุปผล ระดับคุณภาพ 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(4) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(.......) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562  - 30 มิถุนายน 2563)      (....) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563) 

ตัวชี้วัดที  : 1.1  ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  

ค าอธิบาย :  ระดบัความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน เป็นการวดัผลการด าเนินงานตามแผนการ  
                 ปฏิบตังิานกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจดัท าแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน และการจัดฝึกอบรมราษฎร             
                 หลักสตูร  “วนเกษตร” ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต  า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จัดฝึกอบรมราษฎร  
หลักสูตร “วนเกษตร”  
จ านวน 9 รุ่น 225 คน 

 

 - จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสตูร 
“วนเกษตร” จ านวน 9 รุ่น  
 225 คน 
- จัดท าสญัญาจัดซ้ือ จัดจา้ง    
การจัดท าแปลงสาธติโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน  
จ านวน 2,350 ไร่   

 - จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสตูร     
“วนเกษตร” จ านวน 9 รุ่น 225 คน 
 - จัดท าสัญญาจดัซ้ือ จดัจ้าง การจดัท า
แปลงสาธติโครงการธนาคารอาหาร
ชุมชน จ านวน 2,350 ไร่   
- จัดท าแปลงสาธติโครงการธนาคาร
อาหารชุมชนจ านวน 2,350 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที ได้ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน 
 

- จัดฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”
จ านวน 9 รุ่น/225 คน แล้วเสร็จ  
- จัดท าสญัญาจัดซ้ือ จัดจา้ง   การจัดท า
แปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน 
จ านวน 2,350 ไร่   
- จัดท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหาร
ชุมชน จ านวน 2,350 ไร่ 

100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที ได้ด าเนินการ :      -                 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :           -                          

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :                 - 

หลักฐานอ้างอิง  :  1.โครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสตูร “วนเกษตร” ที่ได้รับการอนุมัติการจัดฝึกอบรม            
                         2. เอกสารประกอบการจัดซ้ือ/จดัจ้าง  
                         3. พื้นที่จัดท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชุมชน จ านวน 2,350 ไร่          

แบบฟอร์มที่ 2 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(5) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(.......) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562  - 30 มิถุนายน 2563)     (......)  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563) 

ตัวชี้วัดที  : 1.2 ระดับความส าเร็จการด าเนินกจิกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื อลดสภาวะโลกร้อน 

ค าอธิบาย :  ระดบัความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมพัฒนาปาุชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน เป็นการวดัผลการด าเนินงาน 
                 ตามแผนการปฏบิัตงิานกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ปาุในพื้นที่เขตเมืองหรือชุมชน  
                 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต  า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างปุา
พัฒนาเมือง”จ านวน 7 รุ่น 175 คน 

- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร 
“สร้างปุาพัฒนาเมือง”จ านวน 7 รุ่น 
 175 คน 
- จัดท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างเพาะช ากล้าไม้
ทั่วไป จ านวน 1,750,000 กล้า 
 

- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร 
“สร้างปุาพัฒนาเมือง”จ านวน 7 รุ่น 
175 คน แล้วเสร็จ 
- จัดท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างเพาะช า 
กล้าไม้ทั่วไป จ านวน 1,750,000 กล้า 
แล้วเสร็จ 
- เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป จ านวน 
1,750,000 กล้า แล้วเสร็จ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที ได้ 

ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ปุาชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร 
“สร้างปุาพัฒนาเมือง”จ านวน 7 รุ่น 
  175 คน แล้วเสร็จ 
- จัดท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างเพาะช ากล้าไม้  
  ทั่วไป จ านวน 1,750,000 กล้า แล้วเสร็จ 
- เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป  
  จ านวน 1,750,000 กล้า แล้วเสร็จ  

100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที ได้ด าเนินการ :      -                 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :           -                          

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      - 

หลักฐานอ้างอิง : 1. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างปุาพฒันาเมือง” ที่ได้รับการอนุมัติการจดัฝึกอบรม 
                       2. เอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจ้างเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป 
                        3. เอกสารการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ทั่วไป                       
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(6) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(.......) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562  - 30 มิถุนายน 2563)      (....) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563) 

ตัวชี้วัดที  : 1.3 ระดับความส าเรจ็กจิกรรมพัฒนาเครอืข่ายป่าชมุชนพิทกัษ์ปา่พัฒนา ชาติ : จ านวนสมาชิกเครอืข่ายปา่ชุมชน  
                    รายบุคคล 

ค าอธิบาย :  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายปุาชุมชน พิทักษ์ปุา พัฒนาชาติ เป็นการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการ  
                ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวทางประชารัฐซ่ึงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ตามแนวทาง    
                ประชารัฐและการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคประชาชนมามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการทรัพยากรปุาไม้อย่างเป็น  
                รูปธรรมซ่ึงเครือข่ายปุาชุมชนนับเปน็กลไกส าคัญในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากร  
                ปุาไม้ให้เกิดความยั่งยืนตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการรักษาฐานทรัพยากรของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง  
                สมดุลดังน้ันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพปุาชุมชนพัฒนาทักษะของสมาชิกเครือข่ายฯ   
                กระบวนการท างานและรูปแบบกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ปัจจุบันจึงต้อง 
                เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายฯเกิดความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทของการอนุรักษ์และพัฒนาตลอดจน             
                มีความพร้อมในการบริหารจัดการปุาชุมชนในพื้นที่ของตนเองและสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกับภาครัฐ  
                ภาคเอกชน อปท. และองค์กรเครือข่ายอ่ืนๆอย่างมีส่วนร่วมตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนา  
                เครือข่ายปุาชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการปุาชุมชนและเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และ  
                ขยายเครือข่ายความร่วมมือใน   การปูองกันฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรปุาไม้ให้ยั่งยืนต่อไป 
รายละเอียดกิจกรรม 
                1.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับกระบวนการบริหารจดัการปุาชุมชนภายใต้ 
                    การด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายปุาชุมชน 
                2. รับสมัครสมาชิกเครือข่ายปุาชุมชนรายบคุคลเพือ่ขยายฐานสมาชิกภาคประชาชนในการท างานเชงิพื้นที่ 
                    ร่วมดูแลรักษาปุาปกปูองและฟื้นฟูปุา 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต  า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จ ำนวนสมำชิกเครือขำ่ยปำ่
ชุมชนรำยบคุคล 

500 คน 

จ านวนสมาชิกเครือข่ายปุา
ชุมชนรายบุคคล 

750 คน 
 

จ านวนสมาชิกเครือข่ายปุาชุมชน
รายบุคคล 2,000 คน โดยประชา 
สัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการบรหิารจัดการ
ปุาชุมชนภายใต้การด าเนินงานใน
รูปแบบเครือข่ายปุาชุมชน 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที ได้ 

ระดับความส าเร็จกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
ปุาชุมชน พิทักษ์ปุาพัฒนาชาต ิ: จ านวน
สมาชิกเครือขา่ยปาุชุมชนรายบุคคล 

จ านวนสมาชิกเครือข่ายปุาชุมชน
รายบุคคล 2,000 คน 
 

100 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที ได้ด าเนินการ :      -                 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :           -                          

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :                 - 

หลักฐานอ้างอิง  :  แบบลงทะเบยีนเครือขา่ยปาุชุมชนรายบุคคล 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(8) 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(.......) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562  - 30 มิถุนายน 2563)      (....) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563) 

ตัวชี้วัดที  : 2.1 ระดับความส าเร็จการด าเนินการสร้างความรูค้วามเข้าใจเจ้าหน้าที  ตาม พ.ร.บ ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

ค าอธิบาย : ระดับความส าเร็จการด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเจา้หน้าที่ ตาม พ.ร.บ ปุาชุมชน พ.ศ. 2562  
                 เป็นการจดัประชุม เจา้หน้าที่ในรูปแบบคลินิกปุาชุมชน และ VDO Conference 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต  า 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ 
(คลินิกปุาชุมชน) หรือ 
VDO Conference 
จ านวน 2 ครั้ง 
 

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ใน
รูปแบบ(คลินิกปุาชุมชน) หรือ
VDO Conference 
จ านวน 4 ครั้ง 

จัดประชุมเจ้าหน้าที ่
ในรูปแบบคลินิกปุาชุมชน 
หรือ VDO Conference 
จ านวน 6 ครั้ง 
 

. 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที ได้ 

ระดับความส าเรจ็การด าเนินการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่          
ตาม พ.ร.บ ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบคลินิกปุา
ชุมชนและ VDO Conference       
จ านวน 5 ครั้ง   

75 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที ได้ด าเนินการ :      -                 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :           -                          

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :                 - 

หลักฐานอ้างอิง  :  หนังสือเชิญประชุม / one page 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(9) 
 

 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(.......) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562  - 30 มิถุนายน 2563)      (....) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563) 

ตัวชี้วัดที  : 2.2 ระดับความส าเร็จการด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที ่ตาม พ.ร.บ ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 

ค าอธิบาย : ระดับความส าเร็จการด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเจา้หน้าที่ ตาม พ.ร.บ ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นการ 
                จดัประชุม เจ้าหน้าที่ในรูปแบบคลินิกปุาชุมชน และ VDO Conference 

เกณฑ์การประเมิน : 

เปูาหมายข้ันต่ า 
50 คะแนน 

เปูาหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เปูาหมายข้ันสงู 
100 คะแนน 

 จัดท าร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จ  
 เพื่อเสนอ คณะกรรมการ
พัฒนาปรับปรุง แก้ไข้เพิ่มเติม 
กฎหมายว่าด้วย การปุาไม้
พิจารณา 15  ฉบับ 

จัดท าร่างอนุบัญญัตแิล้วเสร็จ 
เพื่อเสนอ คณะกรรมการ   
พัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม  
กฎหมายว่าด้วยการปุาไม้   
พิจารณา 20  ฉบับ 

จัดท าร่างอนุบัญญัต ิ
แล้วเสร็จ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพัฒนา   
ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ 
พิจารณา 32  ฉบับ 

. 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ระดับความส าเร็จในการจัดท าร่าง 
อนุบัญญตัิตามพระราชบัญญัต ิ
ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 

จัดท าร่างอนุบัญญัตแิล้วเสร็จ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ด้วยการปุา
ไม้พิจารณา 20 ฉบับ 

75 คะแนน 

. 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที ได้ด าเนินการ : จดัท าร่างอนุบัญญัตติาพระราชบัญญัตปิุาชุมชน พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ความคดิเห็นจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ขั้นตอนการด าเนินงานมีหลายขัน้ตอนท าให้ผลการด าเนินงานไม่บรรลตุามเปาูหมาย 

หลักฐานอ้างอิง :  อนุบญัญตัิที่ออกตามพระราชบญัญัติปาุชุมชน พ.ศ. 2562 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(10) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการป่าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(.........) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562  - 31 มีนาคม 2563)             (…... ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563) 

ตัวชี้วัดที  :  4  ระดับความส าเร็จการด าเนินการมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ค าอธิบาย :   

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต  า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

25 % 30 % 35 % 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที ได้ 

ระดับความส าเร็จการด าเนินการ
มาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
 

รณรงค์และมีมาตรการให้หน่วยงานในสังกัด 
ส านักจัดการปุาชุมชนรายงานผลปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่เกิดขึ้น 

75 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที ได้ด าเนินการ :           
          

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :          
                           

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)    
                                       ท าให้มีขยะเพิ่มขึ้น  
 

หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสอืส านักบรหิารกลาง ที  ทส 1601.7/ว 3050 ลงวันที  14 พฤษภาคม 2562 เรื อง การรายงานผล  
                          การด าเนินงานตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
                       2. หนังสือส านักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 4272 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เร่ือง การรายงานผล  
                           การด าเนินงานตัวชี้มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการปุาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(11) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชมุชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)                 (........) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

ตัวชี้วัดที  : 5 ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปาุชุมชน                
 ปุาชุมชน คือ พื้นที่ปุานอกเขตปาุอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตปาุอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จดัตัง้เป็นปาุชุมชน  

โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูจัดการ บ ารงุรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในปุาชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 เปูาหมายการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000 หมู่บ้าน 
 แผนจัดการปาุชุมชน คือ แผนจัดการปาุชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ปุาชุมชน พ.ศ. 2562  
 การเพิ่มพื้นที่ปุาชุมชน หมายถงึ การเพิ่มจ านวนปุาชุมชน ตาม พ.ร.บ. ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 
 การพัฒนาพื้นที่ปุาชุมชน หมายถึง การสง่เสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนการบริหาร

จัดการปุาชุมชน ตาม พ.ร.บ. ปุาชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจดัท าข้อบงัคับปุาชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อ
การอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการปุาชุมชน ตาม พ.ร.บ. ปาุชุมชน พ.ศ. 2562 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต  า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3,000 ปุาชุมชน 5,000 ปุาชุมชน (แผนปี 63) 6,000 ปุาชุมชน   
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน คะแนนที ได้ 

ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปุา
ชุมชน 
 

ชุมชนได้รับการส่งเสริมใหม้ีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนบรหิารจัดการปุาชุมชน 
จ านวน 5,000 ปุาชุมชน 

18.75 คะแนน 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที ได้ด าเนินการ :  
การปุาไม้จัดสง่แผนปฏิบตัิงานและงบประมาณให้ส านักจดัการทรัพยากรปุาไม้ในพื้นที่ด าเนินการส่งเสริมสร้าง                 
ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจดัการปุาชุมชน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        1. มีแผนการปฏบิัตงิานและงบประมาณประจ าปี ในการส่งเสริมการจดัท าแผนจัดการปุาชุมชน 
         2. ปุาชุมชนทุกแห่งมีคณะกรรมการจัดการปุาชุมชน 
         3. มีพระราชบัญญัตปิุาชุมชน พ.ศ. 2562  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นเรื องใหม่ต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ชุมชนมากยิ งขึ้น 

หลักฐานอ้างอิง :  แผนจัดการป่าชุมชน 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 


