
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

ตัวช้ีวัดท่ี : 1. จำนวนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีไดรับการจัดหาท่ีดิน เพ่ือนำไปจัดท่ีดินทำกินใหชุมชน 

 

คำอธิบาย :  

• รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการจัดการแกไขปญหาความเหลื่อมลำ้ โดยไดมีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแหงชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแหงชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดินทำกิน

ใหแกชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหสิทธิอยูอาศัยทำกินแตไมใหกรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ี

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และสงเสริมการดำรงชีพเพ่ือใหราษฎรพ่ึงตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยการดำเนินงานจัดหาท่ีดินทำกิน

ใหชุมชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

• พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ หมายถึง ปาสงวนแหงชาติที่ไดรับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินนำไปจัดที่ดินทำกินใหชุมชน ซึ่งเปน

เปาหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมปาไมรวมกับสำนักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ ดำเนินการ

สำรวจตรวจสอบจัดทำขอมูลขอบเขตพื ้นที ่ที ่จะดำเนินการ และตรวจสอบขอมูลแปลงที่ดินของราษฎรผู ครอบครองที่ดินเดิม  

(ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม) เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด เพ่ือเสนอใหคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน  

ใหความเห็นชอบกำหนดเปนพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะดำเนินการจัดท่ีดินทำกินใหชุมชนตอไป   

• พิจารณาจากจำนวนพื้นที่ (ไร) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบกำหนดเปนพื้นที่เปาหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดิน 

ทำกินใหชุมชน 

 

เกณฑการประเมิน : 

 

เปาหมายขั้นตน 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

248,889 ไร 

(ผลงานเฉลี่ย 3 ป) 

252,872  ไร 

(คาก่ึงกลาง) 

256,855 ไร 

(ผลงานท่ีดีท่ีสดุรอบ 3 ป) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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( ......... ) 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) 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

1. จำนวนพ้ืนท่ีปาสงวน

แหงชาติท่ีไดรับการจัดหา

ท่ีดิน เพ่ือนำไปจัดท่ีดินทำ

กินใหชุมชน 

20 374,047 ไร 

(100 คะแนน) 

100 20 

(100×20/100 = 20) 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

1. สำนักจัดการทรัพยากรปาไมทองท่ี เสนอพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีความพรอมท่ีจะนำไปดำเนินการจัดหาท่ีดินทำกินใหชุมชนให 

กรมปาไมทราบและพิจารณา 

2. กรมปาไมรวมกับสำนักจัดการทรัพยากรปาไมทองท่ี ดำเนินการสำรวจตรวจสอบจัดทำขอมลูอบเขตพ้ืนท่ีท่ีจะดำเนินการ  

และตรวจสอบขอมลูแปลงท่ีดินของราษฎรผูครอบครองท่ีดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม)  

3. กรมปาไมเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินพิจารณากำหนดเปนพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะดำเนินการจัดท่ีดินทำกินใหชุมชน ป 2564 

จำนวน 374,047 ไร 

3.1) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 30 ต.ค. 2563 จำนวน 374,047 ไร 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

งบประมาณ ระเบียบ นโยบาย กฎหมายท่ีเก่ียวของ หนวยงานท่ีเก่ียวของ (คทช. จังหวัด) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หรือผูนำทองถ่ิน 

 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 

- 

หลักฐานอางอิง : 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน 

 

 

  

แบบฟอรมที่ 2  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดท่ี : 2. จำนวนพ้ืนท่ีปาไม สำรวจจากภาพถายดาวเทียม (ตัวช้ีวัด Monitor) 

 

คำอธิบาย :  

• กรมปาไมรวมกับศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำเนินโครงการจัดทำขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม ป พ.ศ. 2563 

เพื่อสำรวจและวิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรปาไมที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อใหแผนที่ปาไมและฐานขอมูลปาไมเปนมาตรฐาน ถูกตอง

ตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการปาไม ของประเทศใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริง 

• พิจารณาจากพื้นที่ปาไมของประเทศในความรับผดิชอบของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง  

• นิยามพ้ืนท่ีปาไมท่ีใชสำหรับการแปลตีความภาพถายดาวเทียม เพ่ือจัดทำขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณท่ี

สามารถจำแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินที่มีอยูตาม

ธรรมชาติที่ปรากฏลอมรอบดวยพื้นที่ทีจ่ำแนกไดวาเปนพื้นที่ปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีตนไม แตประเมินไดวา

ผลผลิตหลักของการดำเนินการไมใชเน้ือไม ไดแก พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 

 

เกณฑการประเมิน : 

 

เปาหมายขั้นตน 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

102.16 ลานไร 

(ผลการดำเนินงานท่ีต่ำท่ีสุดในรอบ 5 ป) 

102.32 ลานไร 

(คาเฉลี่ยของคาสูงสุดและคาต่ำสดุในรอบ 5 ป) 

102.49 ลานไร 

(ผลการดำเนินงานท่ีสูงสุดในรอบ 5 ป) 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

2. จำนวนพ้ืนท่ีปาไม สำรวจ

จากภาพถายดาวเทียม 

(ตัวช้ีวัด Monitor) 

20 102.35 ลานไร 

(99.86 คะแนน) 

99.86 19.97 

(99.86×20/100 = 19.97) 
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( ......... ) 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) 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

กรมปาไมไดจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนท่ีปรึกษาโครงการจดัทำขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม ป พ.ศ. 2563 ใชขอมูลภาพ

ดาวเทียม Sentinel – 2 เปนขอมูลหลัก และ Landsat 8 เปนขอมลูสนับสนุนในการวิเคราะหกำหนดรูปแบบของขอมูลออกเปน 

สองรูปแบบ ไดแก พ้ืนท่ีปาไม และพ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตอเน่ืองทุกป และไดรบัการสนับสนุนขอมูลจากหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใชประกอบ 

การดำเนินโครงการ 

 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 

ขอจำกัดของเวลาในการดำเนินงานตรวจสอบขอมลูภาคสนามท่ีจำกัด 

 

หลักฐานอางอิง : 

รายงานฉบับสมบูรณและบทสรุปสำหรับผูบรหิาร โครงการจดัทำขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปา ป พ.ศ. 2563 
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( ......... ) 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) 

 

ตัวช้ีวัดท่ี : 3. จำนวนราษฎรท่ีไดรับการตรวจสอบรับรองสิทธิทำกินในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

 

คำอธิบาย :  

• กรมปาไมดำเนินการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินของราษฎรที่อยูอาศัยทำกินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการครอบครอง

กอนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยใชภาพถายทางอากาศสี (Ortho Photo) ป 2545 ตรวจสอบรองรอยการทำ

ประโยชน หากเปนพื้นท่ีที่อยูในขายอนุญาตได (พื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ 3, 4 และ 5) จะดำเนินการอนุญาตตามระเบียบ กฎหมาย และ

นโยบายของรัฐบาลตอไป กรณีเปนพื้นที่ที่ไมอยูในขายอนุญาต (พื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ 1 และ 2) จะทำการรังวัดจัดทำผังแปลงที่ดินและ

ขอบเขตท่ีดินใหชัดเจนควบคุมพ้ืนท่ีไว เพ่ือปองกันการบุกรุกขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม  

• พิจารณาจากจำนวนราษฎร (ราย) ที่ไดรับการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม ตามที่สำนักจัดการ

ทรัพยากรปาไมทองท่ีรายงานใหกรมปาไมทราบ 

 

เกณฑการประเมิน : 

 

เปาหมายขั้นตน 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

7,509 ราย 

(50% ของเปาหมายป 2564) 

11,263 ราย 

(75% ของเปาหมายป 2564) 

15,018 ราย 

(เปาหมายป 2564) 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

3. จำนวนราษฎรท่ีไดรับการ

ตรวจสอบรับรองสิทธิทำกิน

ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

10 16,716 ราย 

(100 คะแนน) 

100 10 

(100×10/100 = 10) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

กรมปาไมกำหนดใหสำนักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ดำเนินการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินของราษฎรที่อยูอาศัยทำกินในพื้นท่ี 

ปาสงวนแหงชาติ ตามโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเปาหมายราษฎร จำนวน 15,018 ราย  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

1. งบประมาณท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับเปาหมายงานท่ีไดรับในแตละป 

2. มีระเบียบ นโยบาย และกฎหมายท่ีชัดเจน 

3. เจาหนาท่ีผูปฏบัิติงานสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามขอกำหนด 

4. การใหความรวมมือของผูนำทองถ่ิน เชน กำนัน ผูใหญบาน เปนตน 

5. การใหความรวมมือจากราษฎร 

 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 

- 

หลักฐานอางอิง : 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายเงินแบบ สผส. 

 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

ตัวช้ีวัดท่ี : 4. จำนวนเนื้อท่ีปาไมถาวรท่ีไดรับการสำรวจสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทำขอมูลท่ีดิน 

 

คำอธิบาย :  

• พื้นที่ปาไมถาวร หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดใหรักษาไวเปนปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 หลังจากนั้นมี 

การสำรวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจำแนกประเภทที่ดิน โดยใชขอมูลกลุมดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือครอง

ที่ดิน การใชประโยชนในพื้นที่ที่ถูกจำแนกไวประกอบการพิจารณาวามีพื้นที่สวนใดที่จะรักษาไวเปนปาไมถาวรของชาติ หรือสวนใด 

จะจำแนกเปนที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอไป และในสวนที่มีมติใหรักษาไวเปนปาไมถาวร พื้นที่ดังกลาวจะถูกสงมอบให

กรมปาไมเพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป พื้นที่ปาไมถาวรที่ดำเนินการนี้เปนพื้นที่ตามกิจกรรมสำรวจ

ทรัพยากรที่ดินและปาไม เพื่อจัดทำขอมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นท่ี ปาไมถาวรที่ไดรับงบประมาณในป พ.ศ. 2564 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหมีฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน เพ่ือใชในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไมในพ้ืนท่ีปาไมถาวรไดอยางเปนระบบ

และลดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรท่ีดินและปาไมระหวางรัฐกับราษฎรในพ้ืนท่ีปาไมถาวร  

• พิจารณาจากจำนวนพ้ืนท่ี (ไร) ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรปาไมทองท่ีรายงานผลการปฏิบัติงานใหกรมปาไมทราบ 

 

เกณฑการประเมิน : 

 

เปาหมายขั้นตน 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

40,440 ไร 

(50% ของเปาหมายป 2564) 

60,660 ไร 

(75% ของเปาหมายป 2564) 

80,880 ไร 

(เปาหมายป 2564) 
 

***หมายเหตุ: ขอปรับเกณฑการประเมินจากเดิมเปาหมายขั้นตน จำนวน 100,000 ไร เปาหมายมาตรฐาน จำนวน 150,000 ไร และ

เปาหมายข้ันสูง จำนวน 200,000 ไร เปลี่ยนเปนเปาหมายข้ันตน จำนวน 40,440 ไร เปาหมายมาตรฐาน จำนวน 60,660 ไร และเปาหมาย

ข้ันสูง จำนวน 80,880 ไร เพ่ือใหตรงตามแผนปฏิบัติงานท่ีไดรับ ซึ่งมีพ้ืนท่ีเปาหมายรวม จำนวน 80,880 ไร 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

4. จำนวนเน้ือท่ีปาไมถาวรท่ี

ไดรับการสำรวจสภาพพ้ืนท่ี 

เพ่ือจัดทำขอมูลท่ีดิน 

10 88,048 ไร 

(100 คะแนน) 

100 10 

(100×10/100 = 10) 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

การดำเนินการสำรวจตรวจสอบในขอบเขตพ้ืนท่ีปาไมถาวรมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. สำรวจ ตรวจสอบสภาพปาและการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมถาวร เพ่ือใหไดขอมูลจำนวนเน้ือท่ีท้ังหมดของสภาพปาท่ีเหลืออยู และ

จำนวนเน้ือท่ีรวมท้ังหมดของการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไม 

2. สำรวจการถือครองพื้นที่ปาไมถาวรเพื่อใหไดขอมูลวาในการจำแนกการใชที่ดินในพื้นที่ปาไมถาวรทั้งหมดนั้น ใครเปนผูใช/

ครอบครอง ใชทำอะไร โดยทำการสำรวจ-รังวัดแปลงท่ีดินผูครอบครอง รวมถึงการสำรวจลักษณะสภาพพ้ืนท่ี 

3. สำรวจขอมูลขอเท็จจริงสภาพพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีมีในพ้ืนท่ี ท้ังน้ี นำขอมูลท่ีไดมาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และ

ระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือเสนอแผนการดำเนินการเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไมในพ้ืนท่ีปาไมถาวรตอไป 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

1. งบประมาณท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับเปาหมายงานท่ีไดรับในแตละป 

2. มีระเบียบ นโยบาย และกฎหมายท่ีชัดเจน 

3. เจาหนาท่ีผูปฏบัิติงานสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามขอกำหนด 

4. การใหความรวมมือของผูนำทองถ่ิน เชน กำนัน ผูใหญบาน เปนตน 

5. การใหความรวมมือจากราษฎร 
 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 

- 

หลักฐานอางอิง : 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายเงินแบบ สผส. 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

ตัวช้ีวัดท่ี : 5. จำนวนรางกฎกระทรวงท่ีผานการประชาพิจารณ 

 

คำอธิบาย :  

• มาตรา 77 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายกอนการตรากฎหมายทุกฉบับ  

รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ 

• กรมปาไมมีความจำเปนในการดำเนินการประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นองราษฎร เนื่องจากกรมปาไมไดดำเนินการปรับปรุง

กฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติและแผนที่แนบทายกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติฉบับเดิมในอดีตใหเปนปจจุบัน และแสดงแนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติท่ีชัดเจน โดยมีกิจกรรมท่ีดำเนินการ ดังน้ี 

- ประชาสัมพันธ/ช้ีแจงโครงการ 

- สำรวจขอมูลภูมิประเทศ/ขอมูลพ้ืนฐาน 

- รับฟงความคิดเห็น/ประชาพิจารณชุมชนรอบปา 

- ช้ีแจงโครงการใหอำเภอ/อบต./หนวยงานราชการท่ีมีพ้ืนท่ีทับซอนปาสงวนแหงชาติ 

• พิจารณาจากจำนวนรางกฎกระทรวงที่ผานการประชาพิจารณ (ปา) ที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ใหกรมปาไมทราบ 

เกณฑการประเมิน : 

 

เปาหมายขั้นตน 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

28 ปา 

(รอยละ 80 จากแผนป 64) 

31 ปา 

(รอยละ 90 จากแผนป 64) 

34 ปา 

(แผนป 64) 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

5. จำนวนรางกฎกระทรวง 

ท่ีผานการประชาพิจารณ 

10 34 ปา 

(100 คะแนน) 

100 10 

(100×10/100 = 10) 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

1. ประชาสัมพันธ/ช้ีแจงวัตถุประสงค การจัดทำรางกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติและรางแผนท่ีแนบทายกฎกระทรวงปาสงวน-

แหงชาติฉบับปจจุบัน โดยประสานงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนัดหมายผูนำชุมชนหรือผูใหญบานระชุมช้ีแจง ณ ท่ีทำการองคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

2. จัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเหน็/ประชาพิจารณของชุมชนรอบปาสงวนแหงชาติ โดยประสานงานผูนำชุมชน ผูใหญบาน หรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนัดหมายกำหนดการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น/ประชาพิจารณของราษฎรในชุมชนรอบๆ แนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ 

3. ช้ีแจงโครงการใหอำเภอ อบต. และหนวยงานราชการท่ีมีพ้ืนท่ีทับซอนกับเขตปาสงวนแหงชาติฉบับปจจุบัน โดยประสานงานกับ

หนวยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบทับซอนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ เพ่ือนัดหมายจัดประชุมรับทราบแนวเขตปาสงวน-

แหงชาติ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

1. ความรวมมือของราษฎรในการประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นของราษฎร 

2. แนวเขตท่ีดินของรัฐทุกหนวยงานมีความชัดเจน 

 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 

ประชาชนไมทราบถึงขอกฎหมายเก่ียวกับปาสงวนแหงชาติ และบางพ้ืนท่ีไมใหเจาหนาท่ีเขาไปปฏิบัติงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 

ผลการใชจายเงินแบบ สผส. 

 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

ตัวช้ีวัดท่ี : 6. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

(สำหรับหนวยงานในสวนกลาง ยกเวนสำนกัแผนงานและสารสนเทศ) 

คำอธิบาย :  

• เปนเครื่องมือสำคัญสำหรับผูบริหารกรม ในการกำกับ ติดตาม ความกาวหนา เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไวภายในชวงระยะเวลา 1 ปงบประมาณ เพื่อใช

เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย ตอบสนองตอเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ยุทธศาสตร ภารกิจ 

นโยบายของกรมปาไม และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ท่ีหนวยงาน จะตองดำเนินการในปงบประมาณ 

• สูตรการคำนวณ 
 

ผลรวมรอยละของการดำเนินโครงการ/กจิกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของสำนักจัดการท่ีดินปาไม   × 100 

                                                จำนวนโครงการกจิกรรม/ท้ังหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนักจัดการท่ีดินปาไม 

 

เกณฑการประเมิน : 

 

เปาหมายขั้นตน 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 
 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

6. รอยละความสำเร็จของ

การดำเนินงานตามแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช 

จายงบประมาณ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 รอยละ 95.38 

(100 คะแนน) 

100 5 

(100×5/100 = 5) 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

กำหนดใหสำนักจดัการทรัพยากรปาไมท่ี 1-13 และสาขาทุกสาขา สงรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายเงิน  

ภายในวันท่ี   5   ของทุกเดือน 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

เจาหนาท่ีมีความเขาใจตอข้ันตอนการทำงาน 

 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 

- 

หลักฐานอางอิง : 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายเงินแบบ สผส. 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

ตัวช้ีวัดท่ี : 7. รอยละของการใชจายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 

(สำหรับหนวยงานในสวนกลาง ยกเวนสำนกับริหารกลาง) 

คำอธิบาย :  

• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

ของสำนักจัดการที่ดินปาไม ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจาย

ดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการเกี ่ยวกับวงเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมที่สำนักจัดการที่ดินปาไมไดรับ ตั ้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 หากมีการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจำไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจำ) จะมียอดงบประมาณหลัง

โอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคำนวณ 

• สูตรการคำนวณคาคะแนน 
 

                 จำนวนเงินงบประมาณท่ีสามารถใชจายไดจริง ของสำนักจัดการท่ีดินปาไม 

จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนักจัดการท่ีดินปาไม 

 

เกณฑการประเมิน : 

 

เปาหมายขั้นตน 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 รอยละ 100 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

7. รอยละของการใชจายเงิน

งบประมาณ (ภาพรวม) 

5 รอยละ 76  

(63 คะแนน) 

63 3.15 

(63×5/100 = 10) 

 

 
 

X 100 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

กำหนดใหสำนักจดัการทรัพยากรปาไมท่ี 1-13 และสาขาทุกสาขา สงรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายเงิน  

ภายในวันท่ี   5   ของทุกเดือน 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

เจาหนาท่ีมีความเขาใจตอข้ันตอนการทำงาน 

 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 

- 

หลักฐานอางอิง : 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายเงินแบบ สผส. 

 
***หมายเหตุ: คาคะแนนท่ีไดไมเต็ม 5 คะแนน เนื่องจากสวนกลางมีการกันงบประมาณเหลื่อมปไว 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

ตัวช้ีวัดท่ี : 8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรอืปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

 

คำอธิบาย :  

• เพื่อสงเสริมการพัฒนากรมปาไมสูระบบราชการ 4.0  ที่มุงเนนใหสวนราชการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการสราง

นวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพ่ือสงมอบงานบริการท่ีตรงตามความตองการและความคาดหวังของประชาชน 

• นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การใหบริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม ๆ ซึ่งเปนผลงานท่ีแตกตางจากเดิม ทำให

การบริการ หรือการปฏิบัติงานดีข้ึนจากเดิม และสงผลใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเปนอยูของประชาชนอยาง

ชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบงออกเปน 6 ประเภท 

         (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เปนการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสรางบริการใหม  

  (2)   นวัตกรรมการสงมอบบริการ (service delivery innovation) เปนการใหบริการในรูปแบบใหม หรือที่แตกตางไป 

จากเดิม  

  (3) นวัตกรรมการบริหาร/องคการ (administrative or organizational innovation) เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

องคการใหม ตลอดจนการสรางระบบงาน หรือ กระบวนงานใหม 

  (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เปนการสรางมุมมองใหมหรือการแสวงหาหนทางใหมในการ

วิเคราะหและแกไขปญหา รวมท้ังการโตแยงสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความคิดใหม 

  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เปนการออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื ่องมือนโยบายแบบใหม 

ซึ่งสงผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณหรือพฤติกรรมบางอยาง 

  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เปนการวางระบบใหมหรือเปล ี ่ยนแปลงระบบที ่ม ีอย ู  ในปจจ ุบัน  

อันกอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกวางหรือในระดับข้ันพ้ืนฐาน หรือสงผลกระทบตอการปรับโครงสรางหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผน

ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ  

• การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่แตกตางไปจากเดิม หรือ 

การพัฒนาการใหบริการแลวสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสำคัญ หรือเห็นเปนท่ี

ประจักษ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนในวงกวาง หรือแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน/กลุมเปาหมายได 

• ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีเกณฑการพิจารณา ดังน้ี 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

ประเด็น คะแนน 

ความครบถวนของเนื้อหา (20 คะแนน)  

ตอบคำถามตามแบบฟอรมครบถวน 

ทุกประเด็น 

 - ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา 5 คะแนน 

 - ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ 5 คะแนน 

 - ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ หรือ การกำหนดตัวช้ีวัดท่ีมีคุณภาพ 5 คะแนน 

 - ประเดน็ท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษณ 5 คะแนน 

คุณภาพของการดำเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา (20 คะแนน) 

- กำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปญหาท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 

- แสดงใหเห็นและอธิบายถึงข้ันตอนกระบวนการเดิมกอนมีการพัฒนา (10 คะแนน) 

ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 

- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใชในการแกไขปญหา (15 คะแนน)  

- อธิบายความแตกตางท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม  

(10 คะแนน) 

- กำหนดหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในการมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม/การ

พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน (5 คะแนน) 

ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ (20 คะแนน) 

- กำหนดตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธท่ีมีคุณภาพ และสะทอนถึงประเด็นปญหา 5 

คะแนน 

- แสดงความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลพัธท่ีกำหนด  

10 คะแนน 

- กำหนดประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ 5 คะแนน 

ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจกัษ (10 คะแนน) 

- มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม 10 คะแนน 
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เกณฑการประเมิน : 

เปาหมายขั้นตน 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

- จัดสงขอเสนอจัดสงขอเสนอการ

พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภายใน

วันท่ี 30 เมษายน 2564  

- จัดสงรายงานผลการพัฒนาพัฒนา

นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรงุ

กระบวนการทำงาน พรอมเอกสาร

หลักฐาน ใหกรมปาไมภายในวันท่ี 15 

กันยายน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ  

ไมต่ำกวา 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 

ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป 

 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

8. ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา

หรือปรับปรุงกระบวนการ

ทำงาน 

10 รอยละ 100  

(100 คะแนน) 

100 10 

(100×10/100 = 10)  

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

เปนผลงานดานการนำเทคโนโลยี ณ ปจจุบันมาประยุกตใชในการรวบรวมจัดทำฐานขอมูลปาไมใหอยูในรูปแบบ Application 

(NFIC) ซึ่งสามารถใชงานไดผานสมารทโฟน ภายใน App จะประกอบดวย ช้ันขอมูลดานปาไม แนวเขตท่ีรับผิดชอบตางๆ และมีเครื่องมือ/

อุปกรณท่ีชวยในการตรวจสอบแนวเขตเบ้ืองตน (เชน การระบุพิกัด, การวัดระยะทาง, การข้ึนรูปแปลง และแสดงผลช้ันขอมูล ฯลฯ) เพ่ือใช

ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นท่ี โดยมีกระบวนการปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน มีการอัพเดตฐานขอมูลทุกไตรมาส และมี

การปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลใหงายตอการใชงาน ซึ่งเจาหนาที่สวนภูมิสารสนเทศปาไมเปนผูดำเนินการรวบรวมขอความอนุเคราะห

ขอมูลจากหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลภายในกรมปาไม และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไดมีการอัพเดท Application NFIC ใหงายตอ

การใชงาน โดยบุคลากรภายในหนวยงานสามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลดานปาไมไดอยางสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังชวยใหการวางแผน

บริหารจัดการพ้ืนท่ีเบ้ืองตนไดงายข้ึน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนขอมูล เชน ขอมูลแนวเขตปาสงวนแหงชาติ, ขอมูลแนวเขต สปก., ขอมูลแปลงอนุญาต, 

ขอมูลแปลงปลูกปา, ขอมูลปาชุมชน, Zoning, คทช. เปนตน 
 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 

ไมไดรับงบประมาณในการดำเนินงาน 
 

หลักฐานอางอิง : 

Application (NFIC) สามารถดาวนโหลดและใชงานได, โบรชัวร Application NFIC 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

ตัวช้ีวัดท่ี : 9. รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

คำอธิบาย :  

• ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดท่ี 1 – หมวดท่ี 6) พิจารณาจาก

ผลคะแนนเฉลีย่ถวงน้ำหนักตามตวัช้ีวัดกิจกรรมท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาองคการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดท่ี 1 

– หมวดท่ี 6) 

• สูตรคำนวณ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม (ผูรับผิดชอบหลัก) 

 

น้ำหนัก 

(Wi) 

 

คะแนนท่ีได 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวง

น้ำหนัก 

(Wi X SMi) 

ตัวช้ีวัดกิจกรรมท่ี 1. โครงการจดัทำระบบ

ขอมูลภูมสิารสนเทศท่ีทันสมัย 

W1 

 

SM1 

 

(W1 X SM1) 

 

น้ำหนักรวม ∑ Wi = 1.00 คาคะแนนของ 

ตัวชี้วัดนี้เทากับ 

∑(Wi X SMi) 

               โดยท่ี : 

                   W  =  น้ำหนักความสำคัญท่ีใหแตละเปาหมายผลผลิตและผลรวมของน้ำหนักของทุกเปาหมายการผลิตเทากับ 1.00 

                  SM  =  คาคะแนนท่ีได 

                   i    =  ลำดับท่ีของกิจกรรม / โครงการท่ีรับผิดชอบ 

 

เกณฑการใหคะแนน : ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

สำนักจัดการท่ีดินปาไม 

ประจำปงบประมาณ 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) 

 

เกณฑการประเมิน : 

เปาหมายขั้นตน 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 1 - 2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วดั 

(รอยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนท่ีได 

(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

9. รอยละความสำเร็จของ

การดำเนินการตาม

แผนพัฒนาองคการ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 รอยละ 100 

(5 คะแนน) 

100 10 

(100×10/100 = 10) 

 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

เปนผลงานดานการนำเทคโนโลยี ณ ปจจุบันมาประยุกตใชในการรวบรวมจัดทำฐานขอมูลปาไมใหอยูในรูปแบบ Application 

(NFIC) ซึ่งสามารถใชงานไดผานสมารทโฟน ภายใน App จะประกอบดวย ช้ันขอมูลดานปาไม แนวเขตท่ีรับผิดชอบตางๆ และมีเครื่องมือ/

อุปกรณท่ีชวยในการตรวจสอบแนวเขตเบ้ืองตน (เชน การระบุพิกัด, การวัดระยะทาง, การข้ึนรูปแปลง และแสดงผลช้ันขอมูล ฯลฯ) เพ่ือใช

ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นท่ี โดยมีกระบวนการปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน มีการอัพเดตฐานขอมูลทุกไตรมาส และมี

การปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลใหงายตอการใชงาน ซึ่งเจาหนาที่สวนภูมิสารสนเทศปาไมเปนผูดำเนินการรวบรวมขอความอนุเคราะห

ขอมูลจากหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลภายในกรมปาไม และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไดมีการอัพเดท Application NFIC ใหงายตอ

การใชงาน โดยบุคลากรภายในหนวยงานสามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลดานปาไมไดอยางสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังชวยใหการวางแผน

บริหารจัดการพ้ืนท่ีเบ้ืองตนไดงายข้ึน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนขอมูล เชน ขอมูลแนวเขตปาสงวนแหงชาติ, ขอมูลแนวเขต สปก., ขอมูลแปลงอนุญาต, 

ขอมูลแปลงปลูกปา, ขอมูลปาชุมชน, Zoning, คทช. เปนตน 
 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 

ไมไดรับงบประมาณในการดำเนินงาน 
 
 

หลักฐานอางอิง : 

Application (NFIC) สามารถดาวนโหลดและใชงานได, โบรชัวร Application NFIC 
 

 


