
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

 

(...……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     (.........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควัน
และไฟป่า (Hotspot) 

20 จุดความร้อน 
(Hotspot) 

ไม่เกิน 828 จุด 

จุดความร้อน 
(Hotspot) 

ไม่เกิน 736 จุด 

จุดความร้อน 
(Hotspot) 

ไม่เกิน 644 จุด 

89 จุด 100 20 

2. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู (ไร่) 25 450 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ N/A อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่) 10 623 ไร ่ 657 ไร ่ 691 ไร ่ N/A อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน (แห่ง) 15 2  แห่ง 3  แห่ง 3  แห่ง N/A อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวพื้นท่ีเป็นป่าธรรมชาติ : 
จ านวนพื้นท่ีป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม (ไร่) 

- - - - 2,727,036.80 ไร ่ - - 

6. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุก
รุกท าลาย – เข้าครอบครอง (ไร่) 

- - - - 129-1-76 ไร่ - - 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 25.64 0 0 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 15 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 91.81 50 7.50 
รวม 100      27.50 

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



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.....……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ : 1. ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
 
 ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ของประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานท่ีต้องบูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 
 ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 65) 
 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ท่ีเกิดจากการจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ 
(การชิงเผา) 
 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ท่ีมีความเส่ียงเกิดหมอกควันไฟ
ป่าท่ัวประเทศ   
 พื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถ
รักษาระบบนิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมแลประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายท่ีใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้
กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 

 จุดความร้อน (Hotspot)  
- จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นท่ีป่า จุดความร้อนท่ีคาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นท่ีป่า ท่ีท าการ
ตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม   
       Suomi NPP Sensor VIIRS ท่ีตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            - พื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ท้ังหมด  73.37 ล้านไร่ ดังนี้ 
                   1) พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า เนื้อที่ 62.85 ล้านไร่ 

แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.....……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 828 จุด 

 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 736 จุด 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 644 จุด 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 
 

20 89 จุด 
(100 คะแนน) 

20 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.64/576 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบจุดความร้อนจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม 
2. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.402/297 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2565 
เรื่อง การตรวจสอบจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

(....……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ : 2. จ านวนพื้นทีป่่าไม้ได้รับการฟื้นฟ ู(ไร่) 
 

ค าอธิบาย : ปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกท าลาย และป่าท่ี
เส่ือมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง กับหลักวิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติตามข้ันตอน
และแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่าท่ีกรมป่าไม้ก าหนด อาทิ การคัดเลือกพื้นท่ีและชนิดพันธุ์ไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับชนิดป่า 
เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ แล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบช้ืน ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น 2. มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 3. ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกฟื้นฟูท่ีเป็นระบบ 
ตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ จ านวน 8,839 ไร ่4. การ
ด าเนินงานกิจกรรมปลูกป่าใช้สอย จะปลูกในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของกรมป่าไม้ 
หรือพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีราษฎรใช้ ประโยชน์ร่วมกัน มีการปลูกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชด าริ ไม้สามอย่างเพื่อ
ประโยชน์ส่ีอย่าง ประกอบด้วย ไม้ใช้สอย ไม้มีค่า และไม้กินได้ ปลูกจ านวนไม่น้อยกว่า 200 ต้นต่อไร่ และให้มีเรือนยอด
หลายช้ัน ใกล้เคียงกับป่า ชนิดพันธุ์ไม้ให้พิจารณาพันธุ์ไม้ท้องถิน่ และพันธุ์ไม้อืน่ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นแหล่งท่ี
ชุมชนได้เข้ามาใช้ ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน โดยการเก็บหาของป่า สมุนไพร เห็ด ไม้ฟืน เป็นต้น เพื่อเป็นอาหารและใช้
สอยในครัวเรือน จ านวน 520 ไร ่5. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการท่ีด าเนินการใน พื้นท่ีของราษฎรที่อยู่อาศัยท ากินในพื้นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้ าล าธาร 
ฟื้นฟ ูระบบนิเวศ โดยการปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการปลูกพืชเกษตรเชิงเด่ียว มาเป็นการปลูกในลักษณะ
ผสมผสานโดยการปลูกไม้ป่าหลายๆ ชนิด ปลูกควบกับ ไม้ผลเศรษฐกิจ และไม้พื้นล่าง ซึ่งราษฎรนอกจากจะมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูป่าแล้ว ยังได้ประโยชน์จากการมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกไปด้วย รวมท้ังท าให้มีพื้นท่ีป่า เพื่อสร้างสมดุล
ให้กับระบบนิเวศในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นอีกทาง พื้นท่ีด าเนินการ จ านวน 52,550 ไร่ (แผนงานยทุธศาสตร์ 52,550 
ไร่) 6. รวมค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 61,909 ไร ่
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(....……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

450 ไร่ 
 

500 ไร่ 500 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ได้รับการ
ฟื้นฟ ู(ไร่) 
 

25 N/A - 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
- อยู่ระหว่างด าเนินการ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ ท้องท่ี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีข้ันตอนท่ีด าเนินการแล้ว 
ได้แก ่
1 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล พื้นท่ี 500 ไร ่
2 คัดเลือกผู้น าโครงการและประชุมผู้น าโครงการ จ านวน 4 โครงการ 
3 จัดท าประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 โครงการ 
4 จัดต้ังคณะท างานระดับอ าเภอและระดับต าบล จ านวน 4 โครงการ 
5 ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจ จ านวน 4 โครงการ 
6 สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชและประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม 4 โครงการ 
7 จัดซื้อพันธุ์ไม้ 110,000 กล้า (220 ต้น/ไร่) อยู่ระหว่างด าเนินการ มีการท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบกล้าไม้ 
8. จัดเตรียมพื้นท่ีปลูกและปลูก พื้นท่ี 500 ไร ่
9. อยู่ระหว่างการบ ารุง ดูแลรักษาต้นไม้ท่ีปลูก ประสานงานจัดต้ังกลุ่ม รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม ติดตามและเก็บข้อมูล
ทางวิชาการ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 กันยายน 2565 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(....……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  
ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.902/4329 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 
2564 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปม.1-2) 
2. ค าส่ังจังหวัดอุทัยธานี ท่ี 1244/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา และ
คณะกรรมการโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระดับอ าเภอ 
3. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ท่ี ทส 1629.902/4415 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะกรรมการโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอ าเภอ 
4. ค าส่ังกรมป่าไม้ ท่ี 4064/2564 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 
5. ค าส่ังกรมป่าไม้ ท่ี 12/2565 ลงวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แก้ไขค าส่ังให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (เฉพาะ
ราย) 
6. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ท่ี ทส 1629.902/4416 เรื่อง โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
ตามแนวพระราชด าริฯ จังหวัดอุทัยธานี 
7. แบบรายงาน สป.สร. 1-4  
8. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.901/1692 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 
2565 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานพิกัดแปลงโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และ ชนิดและจ านวนกล้าไม้ในแต่ละโครงการ) 

 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.....……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ : 3. จ านวนพื้นทีป่่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่)          
 
ค าอธิบาย :  

 การปลูกป่าเศรษฐกิจ  หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้
ท่ีปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 38,550 ไร่ ประกอบด้วย  
      1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จ านวน 10,000 ไร ่ 
      2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 15,800 
ไร ่ 
      3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม  
          3.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ัน 3 4 และ5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย.41) 
จ านวน 8,600 ไร ่ 
          3.2) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 1,400 ไร ่ 

          3.3) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จ านวน 2,750 ไร ่
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

623 ไร ่
 

657 ไร ่ 691 ไร ่

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.....……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ี
เพิ่มขึ้น (ไร่)      
 

10 N/A 
 

- 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
1. ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
2. ส ารวจ/ตรวจสอบพื้นท่ีเหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ 
ในท่ีดินตามท่ีโครงการก าหนด 
3. ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการปลูกและบ ารุงต้นไม้  
กิจกรรมสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
1. ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
2. ส ารวจ/ตรวจสอบพื้นท่ีเหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ 
ในท่ีดินตามท่ีโครงการก าหนด 
3. ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการปลูกและบ ารุงต้นไม้    
  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.....……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (…..…) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.501/3543 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 
เรื่อง ขอส่งส าเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ค าส่ังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ท่ี 206/2564 เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้
เศรษฐกิจ 
3. ค าส่ังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ท่ี 207/2564 เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โต
เร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.....……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ : 4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นทีป่่าชุมชน (แห่ง) 
 
ค าอธิบาย : 

1. ป่าชุมชน คือ พื้นท่ีป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นท่ีอื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็น
ป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชนจ์าก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 100 ป่าชุมชน 
3. แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนท่ีชุมชนร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
4. การเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดต้ังป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่า

ชุมชน พ.ศ. 2562 
การพัฒนาพืน้ท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน หรือ
อาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2  แห่ง 
 

3  แห่ง 
 

3  แห่ง 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่า
ชุมชน (แห่ง) 
 

15 N/A 
 

- 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(.....……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(...........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. เร่งประสานชุมชนในการประชุมประชาคมเพื่อลงทะเบียนสมาชิกในการขอจัดต้ังป่าชุมชน  
2. เร่งส ารวจพื้นท่ีป่าในการขอจัดต้ังป่าชุมชนร่วมกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  
หน่วยงาน อปท. ในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างดี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19)ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1629.301/3840 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2564 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ค าส่ังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานรสวรรค์ ท่ี 195/2564 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่า
ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(...……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(.........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ : 5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพืน้ที่เปน็ป่าธรรมชาติ : จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่) 
 
ค าอธิบาย : 
• กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่า
ไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพื่อส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และ
ฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
• พิจารณาจากพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศในจความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
• นิยามพื้นท่ีป่าไม้ท่ีใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ีปกคลุม
ของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่ง
หญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคา
ลิปตัส หรือพื้นท่ีท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ 
สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- - - 
 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(...……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(.........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวพื้นท่ีเป็น
ป่าธรรมชาติ : จ านวนพื้นท่ีป่า
ไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม (ไร่) 

- 2,727,036.80 ไร่  - 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส 1603.4/2110 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(....…..) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(.........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ : 6. จ านวนพื้นทีป่่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง  (ไร่) 
 

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรกุท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีโดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 
แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ี
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
           (1) ส่ังให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมี

ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
           (2) ส่ังเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่ส่ิงท่ีเป็นอันตราย 

หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
           (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือ

รู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสีย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สิน
ท่ียึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความใน
มาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดย
อนุโลม 

           (4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติใน
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน ในปี 2565  

1. ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าท าหนังสือแจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการด าเนินงาน ตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบ ขั้นตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ขั้นตอนท่ี 3 การรื้อถอน 
และขั้นตอนท่ี 4 การช าระเงิน โดยในการจัดท าตัวช้ีวัด ขั้นตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวชี้วัด คือ 
ขั้นตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนบัค่าเป้าหมาย หน้า 19 รายละเอียดค าอธิบายตัวช้ีวัด เพื่อประกอบการ

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(....…..) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(.........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ประเมินผล ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ร้อยละ) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 2562 2563 2564 พื้นท่ีเป็นขั้นตอนการด าเนินการตามแบบ 
ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นท่ีเป็นผู้ด าเนินการ ภายใต้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ รายงานส านัก
ป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่าเพื่อรวบรวมสรุป และติดตามการปฏิบัติงาน  
2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนินการให้ส านักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าตามแบบรายงานฉบับใหม่ (แบบ สปฟ. 01) ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ 
info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงานประจ าเดือนให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป และให้
รายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อพิจารณาให้การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ต่อไป  
3. ฝ่ายแผนงานด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ท า
หน้าท่ีรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ เพื่อน ามาสรุปข้อมูล เป็นรายจังหวัด และรายงานผลการด าเนินการให้อธิบดีกรม
ป่าไม้ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- - - 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ช่ือตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการ
ป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้า
ครอบครอง  (ไร่) 

- 129-1-76  ไร่ - 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(....…..) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(.........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีได้
พิจารณาด าเนินการและปฏิบัติตามมาตรการทางปกครองดังกล่าว โดยได้มีค าส่ังให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้กระท าผิดตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และบริวารออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติและให้รื้อถอนพืชผลอาสิน 
(ยางพารา) หรือพืชผลอาสินอื่นๆ หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ออกไปให้พ้นจากเขตป่าสงวน
แห่งชาติบริเวณพื้นท่ีตรวจยึด ตามคดีอาญาท่ี 15/2560 ยึดทรัพย์ท่ี 4/2560 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2560 สถานี
ต ารวจภูธรห้วยคต รวมเนื้อท่ี 129-1-76 ไร่ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ท้องท่ีป่า
บ้านคลองแก้ว หมู่ท่ี 7 ต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน :  - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการด าเนินการเข้าครอบครองตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(...……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(.........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ : 7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค าอธิบาย : 

 เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานท่ีก าหนดไว้ภายในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วดั 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 ร้อยละ 25.64 
(0 คะแนน) 

0 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(...……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(.........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1606.24/18498 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง (แบบ
รายงาน สผส-ก สผส-จ และ สผส-ป)  
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รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(..…….) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(.........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ : 8.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ
เกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง
เดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน 
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ
ค านวณ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

15 ร้อยละ 91.81  
(50 คะแนน) 

 
 

7.5 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(..…….) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             (……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(.........) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1606.24/18498 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง (แบบ
รายงาน สผส-ก สผส-จ และ สผส-ป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 


