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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

วิสัยทัศน์ 

▪ บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่
รับผิดชอบ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

▪ ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

▪ บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

▪ เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

▪ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

▪ วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

▪ เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

▪ ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

▪ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พื้นที่สีเขียว 

▪ แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

▪ สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

▪ บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

▪ การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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ตัวชี้วัดส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 1ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 
1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 
1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

 
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
-ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
-ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

1.2  การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ - ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

1.3จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ที่ป่าสงวน - ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

องค์ประกอบที่ 2ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน(Agenda Base) 
2.1   จ านวนการจัดหาที่ดนิให้ผู้ยากไร้ - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

 
องค์ประกอบที่ 3ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบน้ี  
องค์ประกอบที่ 4ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

     กิจกรรม “การลดกระดาษ”     

- ส่วนอ านวยการ (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) และ
หน่วยงานรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ - ส่วนอ านวยการ (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) และ

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ร่างตัวชี้วัด องคป์ระกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 
สอก สปฟ สจด สสป สจช สคร ศูนย์ป่าไม้จังหวัด 

ในพื้นที ่
1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

        

1.1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) Functional Base    O O    O   S 
1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคนืได้ – เข้าครอบครอง 

Functional Base    O         S 
1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

Functional Base         O     S 
1.2การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ Functional Base    O   S 

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ที่ป่าสงวน Functional Base    O   S 

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดนิให้ผู้ยากไร้ 
     (1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
     (2) พื้นที่ป่าถาวร 

Agenda Base      O      S 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Innovation Base        
(1) การลดกระดาษ  O S S S S S S 

5.1 การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  Potential Base        

(1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กิจกรรมป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน) 
 

  O     S 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ร่างตัวชี้วัด องคป์ระกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 
สอก สปฟ สจด สสป สจช สคร ศูนย์ป่าไม้จังหวัด 

ในพื้นที ่
(2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น) 

 
   O   S 

(3) โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 
 

   O   S 

(4) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
ระยะที่ 2)  

   O   S 

(5) โครงการส ารวจข้อมูลเตรียมการเพ่ือจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถงึและเป็นธรรม 
 

  O    S 

(6) โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และกิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า) 
 

 O   O  S 
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องค์ประกอบท่ี 1ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรอืมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย 
1.1 ความส าเร็จของการเพิ่ม

จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ของ
ประเทศ 
1.1.1จ านวนพื้นที่ป่าไม้-

ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

- นครสวรรค์ 558,723.87 
ไร ่

- พิจิตร  8,398.66 ไร่ 
- อุทัยธานี 2,135,387.52 ไร่ 
รวม 2,702,510.05 ไร่ 

 
 

2,700,465.72 
ไร่ 

 
 

2,702,510.05 
ไร่ 

 

2,702,510.05 
ไร่ 

 

2,702,510.05 
ไร่ 

เป้าหมายแผนฯ 12 คือ 
สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้เป็นร้อย
ละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ 
แบ่งเป็นพื้นท่ีป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นท่ี
ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 
พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มจาก 
1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้าน
ไร่ พื้นท่ีปลูกและฟื้นฟูป่าต้น
น้ าเพ่ิมข้ึน 

รายละเอียดตัวชีวั้ดตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบตัิราชการ  
ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

13 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- 2,702,510.05 ไร่ 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      -      
2,702,510.05 

ไร่ 

             

ค าอธิบาย: ▪ พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต , ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่าย
ดาวเทียม sentinel-2 

▪ นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนก ได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปก
คลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่
รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

▪ การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเม่ือด าเนินแล้วเสร็จ ซ่ึงมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบพื้นที่ ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

เงื่อนไข : - 
หมายเหตุ : ▪ ข้อมูลส าหรับการประเมินผล  โดยกรมป่าไม้จะประกาศผลในเดือน มีนาคม2561  

▪ การประเมินผล จะประเมินผลรอบ 12 เดือน รอบเดียว 
▪ ให้น าผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2560 (ออกผลปลายเดือน มีนาคม 2561) มาใช้ในการประเมิน รอบ 12 เดือน ของปี 2561 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 เอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคนืได้ – เข้า

ครอบครอง 
      - ส่งด าเนินคด ี
      - เข้าครอบครอง 

11.97 
ไร่ 

831.15 
ไร่ 

1,898.22 
ไร่ 

 
 

3,000 ไร่  
450 ไร่ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- ส่งด าเนินคดี 1,500ไร่ 
- เข้าครอบครอง 225 ไร่ 

3,000 ไร่ 
450 ไร่ 
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- ส่งด าเนินคดี      1,500 ไร่      3,000 ไร่ 

- เข้าครอบครอง      225 ไร่      450 ไร่ 

             

ค าอธิบาย: ▪ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง  
▪ จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่ โดยการ

ด าเนินการ 
1. ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้น

การกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
เงื่อนไข: -  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
  1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า 

- - 300 ไร่ 1,140 
ไร่ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่าสงวน740 ไร่  
และจ านวน 148,000 กล้า 

ปลูกป่าได้ 740 ไร ่
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ค าอธิบาย: ▪ การปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกท าลายและป่าที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
หลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปน้ี  
1)  ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น 

ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น  
2)  บ ารุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการให้มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า 

▪  ด าเนินการในพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เงื่อนไข: - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ - - 600 ไร่ 600 

ไร่ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  600 ไร ่
- เตรียมกล้าไม้  จ านวน 120,000 กล้า 

600 ไร่ 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ค าอธิบาย: ▪ การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธ์ิ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น ที่เป็นไม้มีค่าที่มีรอบตัดฟันยาว (10 ปีขึ้นไป) ในที่ดินของเอกชน ซ่ึงเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครองตามกฎหมาย เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

▪ ผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่ึงสนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ 
และเงินทุนปลูกและบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ เม่ือผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป ในปีที่ 1-3  ร้อย
ละ 85 ขึ้นไป ในปีที่ 4 และร้อยละ 80 ขึ้นไป ในปีที่ 5 โดยให้ปลูกต้นไม้รอบตัดฟันยาวในบัญชีรายชื่อพันธ์ุไม้ตามโครงการฯ ที่กรมป่าไม้ก าหนด 

▪ ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เตรียมชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ  
สอดคล้องตามหลักวิชาการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม บัญชีรายชื่อพันธ์ุไม้ ได้แก่ กระซิก, กระพี้เขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ่, กันเกรา, เคี่ยม, เคี่ยมคะนอง, จ าปา
ป่า, ชิงชัน,  แดง, ตะเคียนชันตาแมว, ตะเคียนทอง, ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือโคร่ง, ประดู่ป่า 

เงื่อนไข:  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพืน้ที่ป่าสงวน - - 42 จุด ต่ ากว่า  

42  จุด 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ต่ ากว่า 22 จุด ต่ ากว่า 42  จุด 
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ค าอธิบาย: ▪ จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modis    ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า 
โดยกรมป่าไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail alert 
และคัดกรองข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ www.forest.go.th/wildfire และ Application Line 
ไปยังหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟป่าต่อไป 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

  2.1จ านวนการจัดหาทีด่ินให้ผู้ยากไร้  6,570.6025
ไร ่ แบ่งเป็น  
- ป่าสงวนฯ 
6,570.6025ไร่ 

11,027 ไร ่ 
แบ่งเป็น  
- ป่าสงวนฯ 
5,523 ไร่ 
- ป่าถาวร 
5,504 ไร่ 

1 งาน 
แบ่งเป็น 
-   ป่าถาวร   
1 งาน 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      -      1 งาน 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

- 1 งาน 

ค าอธิบาย: 
 
 

▪ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซ่ึงเป็นเป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 
200,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ ในบริเวณพื้นที่ด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนพื้นที่(ไร่) ที่
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

▪ พื้นที่ป่าไม้ถาวร หมายถึง พื้นที่ที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 หลังจากน้ันมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการจ าแนก
ประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพื้นที่ส่วนใดที่จะรักษาไว้เป็น
ป่าไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นที่จัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่มีมติให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร พื้นที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กรมป่าไม้เพื่อ
ด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ด าเนินการน้ีเป็นพื้นที่ตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็น
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

ระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบในขอบเขตพื้นที่ป่าไม้
ถาวร ดังน้ี 
1.  ส ารวจ ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเน้ือที่ทั้งหมดของสภาพป่าที่เหลืออยู่ และจ านวนเน้ือที่รวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ 
2.  ส ารวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรทั้งหมดน้ัน ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัดแปลง

ที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพื้นที่ 
3.  ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีในพื้นที่ ทั้งน้ี น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เ ก่ียวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพื่อการ

บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรต่อไป 
โดยวัดจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ 

เงื่อนไข:  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
 มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 1 สิงหาคม2560 

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     กิจกรรม “การลดกระดาษ”     
 

- - - -  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 

  
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ5 ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 10 (สะสม) 

ค าอธิบาย: 1.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม 
และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เร่ืองให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพ่ือน ามาพิจารณาในการ
แต่งตัง้ จ่ายคา่ตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรมรวม อย่างน้อย 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณ
งานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี้ 
1.การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณให้ทุกส่วนราชการเร่ิมด าเนินการ ทั้ง 3 กิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 
2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ส่วนราชการเร่ิมด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาส 
    ที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเร่ืองใดมาด าเนินการก่อนหลังก็ได้  
3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม เพ่ือด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยคัดเลือกจากประเภทเร่ืองที่ด าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่  
   1) การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

ส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

การรายงานผล 
1. การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือนกันยายน 2561 ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
2การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่าน

เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)  
3.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และ

รายงานต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 
4.  ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื้นฐานของส่วนราชการและรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้น

กิจกรรมจนกว่าจะสิ้นสุดแผนการด าเนินงาน 

ค่าเปา้หมาย 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย การรายงานผล 

1.  การลดกระดาษ • ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนกลางใน
ภูมิภาค 
(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือกระดาษลดลง ร้อยละ 10 
• รอบที่ 1ร้อยละ 5 
• รอบที่ 2 ร้อยละ 10   (นับสะสม) 

รายงานงบประมาณการจัดซ้ือกระดาษที่ลดลง  
(เฉพาะเดือนที่มีการจัดซ้ือกระดาษ) 

 
เงื่อนไข 
 
 

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนการด าเนินงาน จ านวน 12 กิจกรรม และจัดส่งให้กับส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
 
** กรมป่าไม้ ประกอบด้วย 12 กิจกรรม ด าเนินการตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 21429 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561และหนังสือกรม
ป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและ
การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) 
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส่วนอ านวยการ (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)  
 
 

 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/


การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

24 
 

องค์ประกอบท่ี 5ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 

5.1 การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
5.1.1 ด าเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่า  
จ านวน/ ครั้ง 
งบประมาณ/บาท 

 
 
 

97 
 

 
 
 

32 

 
 
 

42 

 
 
 

14 
857,000 บาท 

 
 
 

จ านวนครั้ง ขึ้นอยู่กับ
จ านวน hotspot ใน

พื้นที่  
      5.1.2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่า
ต้นน้ า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น) 

- 
 

- 
 

- 1 งาน 
6,260,000 บาท 

 

      5.1.3 โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้
ให้ยั่งยืน (กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2) 

   560 ไร ่
1,416,000 บาท 

 

      5.1.4 โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้
ให้ยั่งยืน   
      - กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  
 
      - กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
 
 

 
 
- 

 
 
- 
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81 หมู่บ้าน 
1,667,500 บาท 

1 รุ่น 
214,900.00 บาท 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

5.1.1 ด าเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่า จ านวน  14  ครั้ง 
งบประมาณ 857,000 บาท 
5.1.2 ด าเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 1 งาน  
งบประมาณ 3,130,000 บาท 
5.1.3 ด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 280 ไร่ งบประมาณ 708,000 
บาท 
5.1.4 โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน   
      - ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 42 หมู่บ้าน 
งบประมาณ 833,750 บาท 
      - ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 1 รุ่น งบประมาณ 
214,900.00 บาท 

5.1.1 ด าเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่า จ านวน  14  ครั้ง 
งบประมาณ 857,000 บาท 
5.1.2 ด าเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 1 งาน  
งบประมาณ 6,260,000 บาท 
5.1.3 ด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 560 ไร่ งบประมาณ 
1,416,000 บาท 
5.1.4 โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน   
      - ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 85 หมู่บ้าน 
งบประมาณ  1,667,500.00 บาท 
      - ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 1 รุ่น งบประมาณ 
214,900.00 บาท 

ค าอธิบาย: 1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาต ิตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส
เทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS 

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 6 โครงการโดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี้ (1)วงเงินงบประมาณสูงสุด (2) โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ 
(3) โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคญั/ นโยบายเร่งด่วน  การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) 
งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
• สูงกว่าเป้าหมาย :ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่  90-100 %) 
• เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตัง้แต ่90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตัง้แต่ 90-100%) และในกรณีที่

ผลการด าเนินงาน/ผลผลติโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
• ต่ ากว่าเป้าหมาย :ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส่วนอ านวยการ (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) (ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สดุ ที่ ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เร่ือง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และตัวชี้วดัที่ 5.1 การจัดท าและการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 (เพ่ิมเติม)   
และหนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 1304 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เร่ือง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561) 

 


