
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.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) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วงน้ำหนัก 
(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จำนวนราษฎรทีไ่ด้รับการตรวจสอบรับรอง
สิทธิทำกินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

30 2,500 ราย 3,750 ราย 5,000 ราย 1,700 ราย 34 10.20 
(34×30/100 = 10.20) 

2. จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจ
สภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร 

30 25,000 ไร่ 37,500 ไร่ 50,000 ไร่ 13,624 ไร่ 27.25 8.18 
(27.25×30/100= 8.18) 

3. จำนวนพ้ืนท่ีป่าไม้ สำรวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม (ตัวช้ีวัด Monitor) 

10 น้อยกว่า 102.21 ล้านไร ่
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 0.4 
ของผลการดำเนินงานปี 

พ.ศ.2564 

102.21 ล้านไร่ 
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.2 

ของผลการดำเนินงานปี  
พ.ศ.2564 

102.21 ล้านไร่ 
ผลการดำเนินปีล่าสุด 

(พ.ศ.2564) 
 

102.21 ล้านไร่ 10 10 
(100×10/100 = 10) 

4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่า 
ร้อยละ 95 

อยูใ่นระหว่าง 
การดำเนินงาน 

N/A N/A 

5. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(ภาพรวม) 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 29 24 2.40 
(24 ×10/100 = 2.9) 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วงน้ำหนัก 
(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

10 ระดับคะแนน 1-2 ระดับคะแนน 3-4 ระดับคะแนน 5 อยูใ่นระหว่าง 
การดำเนินงาน 

N/A N/A 

รวม 100      30.38 
สรุปผล  ระดับ ปรับปรุง 

จากตารางจะเห็นว่า คะแนนถ่วงน้ำหนัก (E) ที่ได้อยู่ในระดับปรับปรุง เนื่องจากเป็นการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ซึ่งจะมีบางตัวชี้วัดที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน  
จึงทำให้ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักท่ีได้นั้นอยู่ในระดับปรับปรุง 

*หมายเหตุ :  
1. การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจากนำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. นำคะแนนที่ได้ (D) คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (E) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
4. N/A คือ ยังไม่ทราบผลคะแนน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ 

เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 
ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการดำเนินงานตำ่กว่า 60 คะแนน 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.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. จำนวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

• กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินของราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
การครอบครองก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสี (Ortho Photo)  
ปี 2545 ตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ หากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในข่ายอนุญาตได้ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3 , 4 และ 5)  
จะดำเนินการอนุญาตตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลต่อไป กรณีเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในข่ายอนุญาต 
(พ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) จะทำการรังวัดจัดทำผังแปลงที่ดินและขอบเขตที่ดินให้ชัดเจนควบคุมพ้ืนที่ไว้ เพ่ือป้องกัน
การบุกรุกขยายพื้นที่เพ่ิมเติม  

• กรมป่าไม้กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินของราษฎรที่อยู่อาศัย  
ทำกินในพื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดการทรัพยากรที ่ด ินและป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5  
มีเป้าหมายราษฎร จำนวน 5,000 ราย  

• พิจารณาจากจำนวนราษฎร (ราย) ที่ได้รับการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามที่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,500 ราย 
(50% ของเป้าหมายปี 2565) 

3,750 ราย 
(75% ของเป้าหมายปี 2565) 

5,000 ราย 
(เป้าหมายปี 2565) 

 

  

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

1. จำนวนราษฎรที่ได้รับ 
การตรวจสอบรับรองสิทธิทำ
กินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

30 1,700 ราย 
(34 คะแนน) 

10.20 
(34×30/100 = 10.20) 

 
 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
กรมป่าไม้กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินของราษฎรที่อยู่อาศัย

ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมาย
ราษฎร จำนวน 5,000 ราย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

1. งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับเป้าหมายงานที่ได้รับในแต่ละปี 
2. มีระเบียบ นโยบาย และกฎหมายที่ชัดเจน 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนด 
4. การให้ความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 
5. การให้ความร่วมมือจากราษฎร 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- 

หลักฐานอ้างอิง : 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

 
  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.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 : 2. จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินใน  
                 พื้นที่ป่าไม้ถาวร 

 พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร หมายถึง พื้นที่ท่ีกำหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 
หลังจากนั้นมีการสำรวจและพิจารณาตามข้ันตอนของการจำแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน  
ความเหมาะสมของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่ีถูกจำแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพ้ืนที่ส่วนใดที่จะ
รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจำแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติให้
รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พ้ืนที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพ่ือดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
พ้ืนที่ป่าไม้ถาวรที่ดำเนินการนี้เป็นพื้นที่ตามกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตท่ีดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยมีการดำเนินการสำรวจตรวจสอบใน
ขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร ดังนี้ 
      1. สำรวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เพ่ือให้ได้ข้อมูลจำนวนเนื้อที่ท้ังหมดของสภาพป่าที่
เหลืออยู่ และจำนวนเนื้อที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ 
      2. สำรวจการถือครองพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในการจำแนกการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรทั้งหมดนั้น  
ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ทำอะไร โดยทำการสำรวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการสำรวจลักษณะสภาพพ้ืนที่ 
      3. สำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพ้ืนที่ต่างๆ ที่มีในพ้ืนที่ ทั้งนี้ นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
และระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอแผนการดำเนินการเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร
ต่อไป  
 พิจารณาจากจำนวนพ้ืนที่ (ไร่) ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 
 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

25,000 ไร่ 
(50% ของเป้าหมายปี 2565) 

37,500 ไร่ 
(75% ของเป้าหมายปี 2565) 

50,000 ไร่ 
(เป้าหมายปี 2565) 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

2. จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่
ได้รับการสำรวจสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือจัดทำข้อมูลที่ดินและแผน
ที่ขอบเขตท่ีดินในพ้ืนที่ป่าไม้
ถาวร 

30 13,624 ไร่ 
(27.25 คะแนน) 

8.18 
(27.25×30/100= 8.18) 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
การดำเนินการสำรวจตรวจสอบในขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. สำรวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดของสภาพป่า 
ที่เหลืออยู่ และจำนวนเนื้อที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ 

2. สำรวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในการจำแนกการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรทั้งหมดนั้น  
ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ทำอะไร โดยทำการสำรวจ-รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการสำรวจลักษณะสภาพพ้ืนที่ 

3. สำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพ้ืนที่ต่างๆ ที่มีในพ้ืนที่ ทั้งนี้ นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอแผนการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนที่
ป่าไม้ถาวรต่อไป 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

1. งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมกับเป้าหมายงานที่ได้รับในแต่ละปี 
2. มีระเบียบ นโยบาย และกฎหมายที่ชัดเจน 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนด 
4. การให้ความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 
5. การให้ความร่วมมือจากราษฎร 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- 

หลักฐานอ้างอิง : 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.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. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor) 

• กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่
ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2562 เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนที่
ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้   
ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

• พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ  
• นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่  

ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และ
หมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้   
โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ 
พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า 102.21 ล้านไร่ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.4 

ของผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2564 

102.21 ล้านไร่ 
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.2 

ของผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2564 

102.21 ล้านไร่ 
ผลการดำเนินปีล่าสุด (พ.ศ.2564) 

 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

3. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ สำรวจ
จากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor) 

10 102.21 ล้านไร่ 
(100 คะแนน) 

10 
(100×10/100 = 10) 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
วิเคราะห์ภาพดาวเทียมโดยใช้เทคนิคการแปลตีความด้วยสายตา (visual interpretation) และนำคอมพิวเตอร์

เข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูลภาพดาวเทียมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จะใช้ภาพดาวเทียม Sentinel-2 ความละเอียดจุดภาพ 
10 เมตร เป็นหลัก และข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร บันทึกภาพปี พ.ศ. 2564 
สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน  โดยจะกำหนดรูปแบบของข้อมูล (nomenclature identification) สำหรับการจำแนก
พ้ืนที่ออกเป็นสองรูปแบบที่สำคัญ คือ พื้นที่ป่าไม้ (forest area) และพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ (non-forest area) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานต่อเนื่องทุกปี และได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือใช้
ประกอบการดำเนินโครงการ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

ข้อจำกัดของเวลาในการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลภาคสนามท่ีจำกัด 
หลักฐานอ้างอิง : 

รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 77 จังหวัด 
 
  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.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 : 4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                 (สำหรับหน่วยงานในส่วนกลาง ยกเว้นสำนักแผนงานและสารสนเทศ) 

• เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของ 
การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา  
1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ ่งประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 

• สูตรการคำนวณ 
ผลรวมร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสำนักจัดการท่ีดินป่าไม้   × 100 

                                     จำนวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนักจัดการท่ีดินป่าไม้ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 

  

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

4. ร้อยละความสำเร็จของ 
การดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
(สำหรับหน่วยงานในส่วนกลาง 
ยกเว้นสำนักแผนงานและ
สารสนเทศ) 

10 อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน N/A 

 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้

จ่ายเงิน ภายในวันที่   5   ของทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจต่อขั้นตอนการทำงาน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- 

หลักฐานอ้างอิง : 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแบบ สผส. 

 
  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.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 : 5. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
                 (สำหรับหน่วยงานในส่วนกลาง ยกเว้นสำนักบริหารกลาง) 

• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ
เกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่าย
ลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ 

• สูตรการคำนวณค่าคะแนน 
 

                                   จำนวนเงินงบประมาณทีส่ามารถใช้จา่ยได้จรงิ ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม ้
        จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจดัสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนักจัดการที่ดินปา่ไม ้

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

  

 
  

X 100 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

5. ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 
(สำหรับหน่วยงานในส่วนกลาง 
ยกเว้นสำนักบริหารกลาง) 

10 ร้อยละ 29 
(24 คะแนน) 

2.4 
(24×10/100 = 2.4) 

 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการ 

ใช้จ่ายเงิน ภายในวันที่   5   ของทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจต่อขั้นตอนการทำงาน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- 

หลักฐานอ้างอิง : 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินแบบ สผส. 

 
  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …✓…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.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 : 6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดที่ 1 – 
หมวดที่ 6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามตัวชี้วัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 

• สูตรคำนวณ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 
น้ำหนัก 

(Wi) 

 

คะแนนที่ได ้

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนัก 

(Wi X SMi) 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 1. โครงการจัดทำ
ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย 

W1 

 
SM1 

 
(W1 X SM1) 

 
น้ำหนักรวม ∑ Wi = 1.00 ค่าคะแนนของ 

ตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 
∑(Wi X SMi) 

               โดยที่ : 
                   W  =  น้ำหนักความสำคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ำหนักของทุกเป้าหมายการ
ผลิตเท่ากับ 1.00 
                  SM  =  ค่าคะแนนที่ได้ 
                   i    =  ลำดับที่ของกิจกรรม / โครงการที่รับผิดชอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
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 

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 1 - 2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 
 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

6. ร้อยละความสำเร็จของ 
การดำเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

10 อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน N/A 

 

หมายเหตุ: N/A คือ ยังไม่ทราบผลคะแนน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

เป็นผลงานด้านการนำเทคโนโลยี ณ ปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ให้อยู่ในรูปแบบ 
Application (NFIC) ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟน ภายใน App จะประกอบด้วย ชั้นข้อมูลด้านป่าไม้ แนวเขตที่
รับผิดชอบต่างๆ และมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยในการตรวจสอบแนวเขตเบื้องต้น (เช่น การระบุพิกัด , การวัดระยะทาง, 
การข้ึนรูปแปลง และแสดงผลชั้นข้อมูล ฯลฯ) เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีกระบวนการปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีการอัพเดตฐานข้อมูลทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลให้ง่ายต่อการใช้งาน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล
ภายในกรมป่าไม้ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการอัพเดท Application NFIC ให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกท้ังยังช่วยให้การวางแผนบริหาร
จัดการพ้ืนที่เบื้องต้นได้ง่ายขึ้น 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนข้อมูล เช่น ข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ, ข้อมูลแนวเขต สปก., ข้อมูล

แปลงอนุญาต, ข้อมูลแปลงปลูกป่า, ข้อมูลป่าชุมชน, Zoning, คทช. เป็นต้น 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

ไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง : 

Application (NFIC) สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ 

 


