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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรพัยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 
กรมป่าไม ้
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การลงนามประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

 
1. การประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นการประเมิน

ฝ่ายเดียว มิใช่สัญญา และใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2565 

2. รายละเอียดของการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ได้แก่ กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เกณฑ์การประเมิน และรายละเอียดอื่นๆ 

3. ผู้รับการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ ผู้ท าการ
ประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้เข้าใจการประเมินผล
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นส าคัญ 
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ตัวช้ีวัด  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวชี้วัดของส านัก น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) น้ าหนักร้อยละ 70 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 

(Hotspot) 

20  ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

2. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู 25  ส่วนโครงการพระราชด าริ  
และกิจการพิเศษ 

3. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่) 10  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 15  ส่วนจัดการป่าชุมชน 

5. สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวพื้นท่ีเป็นป่าธรรมชาติ : จ านวน
พื้นท่ีป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่) 

-  ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 

6. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย 
– เข้าครอบครอง (ไร่) 

-  ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) น้ าหนักร้อยละ 30 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15  ส่วนอ านวยการ 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 15  ส่วนอ านวยการ 

รวม 100  
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(4) 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix)ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

ส่วนอ านวยการ 
ส่วนจัดการทีด่ิน

ป่าไม้ 
ส่วนจัดการป่าชุมชน 

ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

ส่วนส่งเสริมการ
ปลูกป่า 

ส่วนโครงการ
พระราชด าริฯ 

ศูนย์ป่าไม้
นครสวรรค ์

ศูนย์ป่าไม้ 
อุทัยธานี 

ศูนย์ป่าไม้ 
พิจิตร 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 

(Hotspot) 
   O   S S S 

2. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟู      O S S S 
3. จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่)     O  S S S 
4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน   O    S S S 

5. สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวพ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ : จ านวนพ้ืนที่
ป่าไม-้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่) 

 O     S S S 

6. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – 
เข้าครอบครอง (ไร)่ 

   O   S S S 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O      S S S 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ O      S S S 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 20 989 จุด 1,065 จุด 706 จุด 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟปา่และหมอกควันของประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้อง 
บูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช 
 ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟปา่รายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 65) 
 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
 สถานการณ์หมอกควันและไฟปา่ หมายถึง พ้ืนที่ปา่ในความรบัผิดชอบของกรมป่าไม้ที่มคีวามเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทัว่ประเทศ   
 พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมปา่ไม้ หมายถึง พ้ืนที่ป่าไมท้ี่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมแลประเทศชาติโดยแบ่งตาม
กฎหมายที่ใชคุ้้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ปา่สงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ปา่ไม้ พ.ศ. 2484 

 จุดความร้อน (Hotspot)  
- จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที่ท าการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม   
       Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            - พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเน้ือทีท่ั้งหมด  73.37 ลา้นไร่ ดังน้ี 
                   1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ปา่ เน้ือที่ 62.85 ล้านไร่  
                   2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เน้ือที่ 10.52 ล้านไร่ 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรมป่าไม ้
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

เกณฑก์ารประเมิน  

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 828 จุด 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 736 จุด 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 644 จุด 

 
 

เงื่อนไข - 

ผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
 ศูนย์ป่าไม้พิจิตร 
 ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

2. จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ได้รับการฟื้นฟู 25 - - - 

ค าอธิบาย   ปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกท าลาย และป่าท่ีเส่ือมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้อง กับหลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติตามข้ันตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่าท่ีกรมป่าไม้ก าหนด อาทิ การคัดเลือกพื้นท่ี
และชนิดพันธุ์ไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ แล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบช้ืน ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น 2. มีอัตราการรอด
ตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกฟื้นฟูท่ีเป็นระบบ ตาม
แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ จ านวน 8,839 ไร ่4. การด าเนินงานกิจกรรมปลูกป่าใช้
สอย จะปลูกในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของกรมป่าไม้ หรือพืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีราษฎรใช้ ประโยชน์
ร่วมกัน มีการปลูกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชด าริ ไม้สามอย่างเพื่อประโยชน์ส่ีอย่าง ประกอบด้วย ไม้ใช้สอย ไม้มีค่า และไม้กินได้ ปลูกจ านวนไม่น้อย
กว่า 200 ต้นต่อไร่ และให้มีเรือนยอดหลายช้ัน ใกล้เคียงกับป่า ชนิดพันธุ์ไม้ให้พิจารณาพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้อื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้
เป็นแหล่งท่ีชุมชนได้เข้ามาใช้ ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน โดยการเก็บหาของป่า สมุนไพร เห็ด ไม้ฟืน เป็นต้น เพื่อเป็นอาหารและใช้สอยใน
ครัวเรือน จ านวน 520 ไร ่5. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการท่ีด าเนินการใน พื้นท่ีของราษฎรที่อยู่อาศัยท ากินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้ าล าธาร ฟื้นฟู ระบบนิเวศ โดยการปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการปลูกพืชเกษตร
เชิงเด่ียว มาเป็นการปลูกในลักษณะผสมผสานโดยการปลูกไม้ป่าหลายๆ ชนิด ปลูกควบกับ ไม้ผลเศรษฐกิจ และไม้พื้นล่าง ซึ่งราษฎรนอกจากจะมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าแล้ว ยังได้ประโยชน์จากการมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกไปด้วย รวมท้ังท าให้มีพื้นท่ีป่า เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ
ในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นอีกทาง พื้นท่ีด าเนินการ จ านวน 52,550 ไร่ (แผนงานยุทธศาสตร์ 52,550 ไร่) 6. รวมค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 61,909 ไร ่



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(8) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

เกณฑก์ารประเมิน  

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

450 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 
 

เงื่อนไข - 

ผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
 ศูนยป์่าไม้นครสวรรค์ 
 ศูนยป่าไม้พิจิตร 
 ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

3. จ านวนพื้นที่ปา่เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น           10 1,000 ไร ่ 1,000 ไร ่ 1,000 ไร ่

ค าอธิบาย   การปลูกป่าเศรษฐกิจ  หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาต
จากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 38,550 ไร่ ประกอบด้วย  



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(9) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
      1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จ านวน 10,000 ไร่  
      2) กิจกรรมโครงการสง่เสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 15,800 ไร่  
      3) กิจกรรมโครงการสง่เสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม  
          3.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกจิในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 3 4 และ5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย.41) จ านวน 8,600 ไร่  
          3.2) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม จ านวน 1,400 ไร่  
          3.3) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน จ านวน 2,750 ไร่ 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

623 ไร ่ 657 ไร ่ 691 ไร ่
 

เง่ือนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
 ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค ์
 ศูนย์ป่าไม้พิจิตร 
 ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 

 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(10) 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

4. การเพิ่มและพัฒนาพืน้ที่ป่าชุมชน 15 - 195 135 ไร ่

ค าอธิบาย  1. ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและย่ังยืน 

2. เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 100 ป่าชุมชน 
3. แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันจัดท าข้ึน เพ่ือใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
4. การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดต้ังป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณ
เพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

เกณฑก์ารประเมิน  

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2  ไร่ 
 

 3  ไร่ 
 

3  ไร่ 
 

 

เงื่อนไข - 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(11) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

ผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
 ศูนย์ป่าไม้พิจิตร 
 ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(12) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นทีเ่ป็นป่าธรรมชาติ : จ านวนพื้นทีป่่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่) 
- 
 
 

2,725,527.42 ไร่ 2,727,039.51 ไร่ 2,727,663.26 ไร่ 

ค าอธิบาย  • กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์

สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของ
ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

• พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในจความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  

• นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ท่ีใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุม

เป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยู
คาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลกัของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

เกณฑก์ารประเมิน/ 
ผลการด าเนนิงาน 

    *(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 
เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงาน  
2,727,663.26 ไร่  ......................... ไร่  

  
เงื่อนไข - 

ผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 
 ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
 ศูนย์ป่าไม้พิจิตร 
 ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(13) 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

6. จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง  (ไร่) 
- 
 
 

116.45 ไร ่ 115.79 ไร ่ 0 ไร่ 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีได้รบัการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีไดร้ับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เขา้ครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ไดแ้สดงการเข้า
ครอบครองพ้ืนท่ีโดยการด าเนนิการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรอื มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 ท่ี
ด าเนนิการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมือ่ได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตนิัน้
แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี ้
           (1) สั่งใหผู้้หนึง่ผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาต ิหรือให้งดเวน้การกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิในกรณีทีม่ีข้อเท็จจรงิปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตาม

พระราชบัญญัตนิี ้
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี ้รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแหง่ชาตภิายในเวลาท่ี

ก าหนดให ้
           (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืน เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัตติาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ใหผู้้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินท่ียึดไวไ้ด้ออก
ขายทอดตลาดหรือขายโดยวธิีอ่ืนตามท่ีเหน็สมควรเพ่ือชดใช้ ค่าใช้จ่ายนัน้ และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงนิท่ีได้จาก
การขายทรัพย์สินนัน้โดยอนุโลม 

           (4) ด าเนนิการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเหน็สมควร ท้ังนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉนิ 
 ขั้นตอนการด าเนนิงาน ในป ี2565  

1. ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าท าหนังสือแจ้งให้ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการด าเนนิงาน ตาม 
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบ ขัน้ตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ขั้นตอนท่ี 3 การรื้อถอน และขั้นตอน



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(14) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
ท่ี 4 การช าระเงนิ โดยในการจัดท าตัวชีว้ัด ขัน้ตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนบัเปน็ผลงานตวัชี้วดั คือ ขั้นตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมาย หน้า 19 
รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วดั เพื่อประกอบการประเมินผล ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วดั น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 2562 2563 2564 พ้ืนท่ีเป็นขั้นตอนการด าเนนิการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหนว่ยป้องกันรักษาป่าในพ้ืนท่ีเปน็ผูด้ าเนนิการ ภายใต้ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ รายงานส านักป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่าเพื่อรวบรวมสรุป และตดิตามการปฏิบัตงิาน  
2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนนิการให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตามแบบรายงานฉบับใหม่ (แบบ สปฟ. 01) ล่วงหน้าทุก
วันศุกร์ ทางอีเมล ์info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงานประจ าเดือนให้กรมป่าไม้ทราบภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป และให้รายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางการ
แก้ไข เพื่อพิจารณาให้การด าเนนิการบรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนดไวต้่อไป  
3. ฝ่ายแผนงานด้านป้องกันรักษาป่า สว่นยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลผลการด าเนนิการ เพื่อน ามาสรุปข้อมลู เป็น
รายจังหวัด และรายงานผลการด าเนนิการให้อธิบดีกรมป่าไม้ 

เกณฑก์ารประเมิน    *(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 
เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงาน 

60 ไร่ ............ ไร ่
  

เงื่อนไข   ในการจัดท าตัวช้ีวัด ข้ันตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานของตัวช้ีวัด คือ ข้ันตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพื้นท่ี 
เป็นข้ันตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 

ผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ 
 ศูนย์ป่าไม้พิจิตร 
 ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(15) 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
15 - - 96 

ค าอธิบาย   เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บรหิารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานที่ก าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 

 สูตรการค านวณ 
                  ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก X 100 
                                                 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านัก 

 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

เง่ือนไข  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนอ านวยการ 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(16) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 15 99.13% 94.52% 98.81% 

ค าอธิบาย   การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งน้ีไม่
รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครั ฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเก่ียวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไป
รายจ่ายประจ า) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
 

                                            จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของส านัก 
                     จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของส านัก 
 

 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

 
 
 

 

X 100 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 

(17) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
เง่ือนไข  โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือกรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจ าเป็นในการ

ใช้งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณใหห้น่วยงานหลังวันที่  15 สิงหาคม  2565  และส่งงบประมาณคนืกรมฯ 
 หลักฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบรหิารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนอ านวยการ 
 

 
 


