
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

 

(...…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)         (  ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่) 15 น้อยกว่า 960 ไร่ 960 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร ่ 15 คะแนน 
2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 15 68 ป่าชุมชน 135 ป่าชุมชน 142 ป่าชุมชน 163 ป่าชุมชน 15 คะแนน 
3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและ
ไฟป่า (Hotspot) 

20 ไม่เกิน 959 จุด ไม่เกิน 852 จุด ไม่เกิน 746 จุด 612 จุด 20 คะแนน 

4. จ านวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการ
จัดหาท่ีดินเพื่อน าไปจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

20 1,350 ไร ่ 1,500 ไร ่ 1,875 ไร่ 28,038 ไร ่ 20 คะแนน 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor) 

- - - - 2,727,663.26 ไร ่ - 

6. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุก
รุกท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor) 

- - - - 129 ไร ่ - 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ร้อยละ 60  ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 ร้อยละ 96 10 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 99 9.90 คะแนน 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 

10 - จัดส่งข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ภายในวันที่ 30 เม.ย.64 
- ส่งรายงานผลการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
พร้อมเอกสารหลักฐานให้
กรมป่าไม้ ภายในวันที่ 15 
ก.ย.64 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ

นวัตกรรมฯ ไม่
ต่ ากว่า 70 
คะแนน 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ

นวัตกรรมฯ ต้ังแต่ 
80 คะแนนข้ึนไป 

ร้อยละ 100 10 คะแนน 

รวม 100     99.90 คะแนน 
สรุปผล ระดับคุณภาพ 

 
*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนท่ีได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนท่ีได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 
 
 
 

  

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนพื้นทีป่่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 
ค าอธิบาย :   

 การปลูกป่าเศรษฐกิจ  หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
กฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ 
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 35,120 ไร่ ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จ านวน 10,000 ไร่ 
2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 18,600 ไร่ 
3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 
     3.1) โครงการสง่เสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม จ านวน 5,250 ไร่ 

     3.2 ) โครงการสง่เสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน จ านวน 1,270 ไร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า 960 ไร่ 
 

960 ไร่ 1,000 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

จ านวนพื้นที่ปา่เศรษฐกิจที่
เพิ่มขึ้น 
 

15 1,000 ไร ่
 

15 คะแนน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 

แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1613.3/2920 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งส าเนา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูก
ไม้ยางพาราและพื้นท่ีเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน                
ค าอธิบาย :   

 ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยชุมชน
ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและย่ังยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6,000 ป่าชุมชน 

 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันจัดท าข้ึน เพ่ือใช้ในการจัดการป่าชุมชน 

 การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดต้ังป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการ
จัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพ่ือการอนุรักษแ์ละบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

68 ป่าชุมชน 135 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงานปี 2564) 

142 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2564 ร้อยละ 5) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ความส าเร็จของการเพิ่มและ
พัฒนาพืน้ที่ป่าชุมชน 

15 163 ป่าชุมชน 
 

15 คะแนน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
หลักฐานอ้างอิง : หนังสือส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.301/4364 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2564 เรื่อง 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่า
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)                
ค าอธิบาย :   
 พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มีส่วน
ราชการหลายหน่วยงานที่ต้อง 
บูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง ได้แก่ 
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

 ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 63 – เดือนกันยายน 64) 

 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 

 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ท่ีมีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่วประเทศ   
            พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบ
นิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมแลประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดย
กรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

 จุดความร้อน (Hotspot)  
- จุดความร้อน (Hotspot) ในพ้ืนที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่า ที่ท าการตรวจวัดด้วย
เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม   
       Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            - พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเน้ือที่ท้ังหมด  73.37 ล้านไร่ ดังน้ี 
                   1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า เน้ือที่ 62.85 ล้านไร่  
                   2) พ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เน้ือที่ 10.52 ล้านไร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 10 

(เทียบกับผลปี 63 ไม่เกิน 959 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 20 

(เทียบกับผล ปี 63 ไม่เกิน 852 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 30 

(เทียบกับผล ปี 63 ไม่เกิน 746 จุด) 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ความส าเร็จของการจัดการ
หมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot)                

20 612 ไร ่
 

20 คะแนน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ท 1605.63/1795 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมไฟป่า 
2. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.402/402 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวชี้วัดที่ 4 : จ านวนพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
ค าอธิบาย :   

 รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.
จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนเก่ียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และส่งเสริมการด ารงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคง
และย่ังยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็น
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรผูค้รอบครอง
ที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนต่อไป   

 พิจารณาจากจ านวนพ้ืนที่ (ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดิน
ท ากินให้ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,350 ไร่ 
(ผลงานเฉลี่ย 3 ปี) 

1,500  ไร่ 
(ค่ากึ่งกลาง) 

1,875 ไร่ 
(ผลงานที่ดีที่สุดรอบ 3 ปี) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

จ านวนพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ
ที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพื่อ
น าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

20 28,038 ไร ่ 20 คะแนน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1603.1/3346 ลงันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส. 1603.1/5655 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่ 5 : จ านวนพื้นทีป่่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม   (ตัวชี้วัด Monitor)* 
ค าอธิบาย :   

 กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2562 - 2563 เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้
เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นจริง 

 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืช
พรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลาน
หินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ 
แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- - - 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม   (ตัวชี้วัด 
Monitor)* 

- 2,727,663.26 ไร ่
 

- 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 1603.4/2605 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่ 6 : จ านวนพื้นทีป่่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง  (ตัวชี้วัด Monitor)* 
ค าอธิบาย :   
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปน้ี 
           (1) สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏ

หรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้

เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
           (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิด

แต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน ให้ผู้กระท าผิด
ชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายน้ันทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น
ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใช้ ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ
แก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 

            (4) ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉิน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- - - 
 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ที่ได้รับการ
ป้องกันการบุกรุกท าลาย - 
เข้าครอบครอง  (ตัวชี้วัด 
Monitor)* 

- 129  ไร่ 
 

- 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
อุทัยธานีได้พิจารณาด าเนินการและปฏิบัติตามมาตรการทางปกครองดังกล่าว โดยได้มีค าส่ังให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และบริวารออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
และให้รื้อถอนพืชผลอาสิน (ยางพารา) หรือพืชผลอาสินอื่นๆ หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ออกไปให้
พ้นจากเขตป่าสงวนแห่งชาติบริเวณพื้นท่ีตรวจยึด ตามคดีอาญาท่ี 15/2560 ยึดทรัพย์ท่ี 4/2560 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
2560 สถานีต ารวจภูธรห้วยคต รวมเนื้อท่ี 129-1-76 ไร่ ภายในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ท้องท่ีป่าบ้านคลองแก้ว หมู่ท่ี 7 ต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต 
จังหวัดอุทัยธานี 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการด าเนินการเข้าครอบครองตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค าอธิบาย :   

 เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บรหิารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานที่ก าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน จะต้อง
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วดั 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ร้อยละ 96 10 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบรายงาน สผส-ก สผส-จ และ สผส-ป) ประจ าเดือนกันยายน 2564 ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : -  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.104/2977 ลงวันท่ี 2 
กันยายน 2564 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แบบรายงาน สผส-ก สผส-จ และ สผส-ป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
ค าอธิบาย :   
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะมียอดงบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

10 ร้อยละ  99.90 
 

9.90 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบรายงาน สผส-ก สผส-จ และ สผส-ป) ประจ าเดือนกันยายน 2564 ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.104/2977 ลงวันท่ี 2 
กันยายน 2564 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แบบรายงาน สผส-ก สผส-จ และ สผส-ป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ค าอธิบาย :   

 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากรมป่าไม้สู่ระบบราชการ 4.0  ท่ีมุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการ
สร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือส่งมอบงานบริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 

 นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่แตกต่างจากเดิม 
ท าให้การบริการ หรือการปฏิบัติงานดีข้ึนจากเดิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่  
  (2)   นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่างไปจาก
เดิม  
  (3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (administrative or organizational innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงาน หรือ กระบวนงานใหม่ 
  (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือการแสวงหาหนทางใหม่ในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันความคิดใหม่ 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายแบบใหม่ซึ่ง
ส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน อัน
ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับข้ันพ้ืนฐาน หรือส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผน
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  

 การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการท างานที่แตกต่างไปจากเดิม หรือการ
พัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีข้ึนจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หรือเห็นเป็นที่
ประจักษ์ รวมถึงการท างานในเชิงบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้ 

 ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
ประเด็น คะแนน 

ความครบถ้วนของเน้ือหา (20 คะแนน)  

ตอบค าถามตามแบบฟอร์มครบถ้วนทุกประเด็น 

 - ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 5 คะแนน 

 - ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 5 คะแนน 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 - ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 5 คะแนน 

 - ประเด็นที่ 4 หลักฐานเชิงประจักษณ์ 5 คะแนน 

คุณภาพของการด าเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา (20 คะแนน) 

- ก าหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหาที่ชัดเจน (10 คะแนน) 

- แสดงให้เห็นแสดงและอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการเดิมก่อนมีการพัฒนา (10 คะแนน) 

ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 

- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (15 คะแนน) 

- อธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม่ (10 คะแนน) 

- ก าหนดหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง

กระบวนการท างาน (5 คะแนน) 

ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ (20 คะแนน) 

- ก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และสะท้อนถึงประเด็นปัญหา 5 คะแนน 

- แสดงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ก าหนด 10 คะแนน 

- ก าหนดประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ 5 คะแนน 

ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน) 

- มีเอกสาร หลักฐานการด าเนินงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 10 คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอการ
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ ไม่ต่ ากว่า 70 
คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ ต้ังแต่ 80 คะแนน
ข้ึนไป 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนา
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมป่า
ไม้ภายในวันที่ 15 กันยายน 
2564 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

10 ร้อยละ 100 
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ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ด าเนินการจัดท าข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน และรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาก าหนด 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือส านักจัดการทรัพยกรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.104/765 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม 
และระดับบุคคล กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พงศ. 2564 
2. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.104/1508 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง ขอส่งเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับ
ส านัก/กอง/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(.……) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 (  ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
3. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.104/3157 ลงวันท่ี 15 กันยายน 
2564 เรื่อง ขอส่งเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับ
ส านัก/กอง/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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