
  

 
 

การประเมนิตัวช้ีวัด 
ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัตริาชการ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส านกัจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค ์

 
 
1. การประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นการประเมิน  

ในระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 
2. รายละเอียดของการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่   

กรอบการประเมินตัวชี้วัด ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เกณฑ์การประเมิน และรายละเอียด 
ท่ีเกี่ยวข้อง   

3. ข้าพเจ้าจะด าเนินการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สามารถ
ผลักดันการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการปฏิบัติภารกิจของกรมป่าไม้ในการขับเคล่ือนนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

 
 

                            
 
 
 
 

 
 

            
                

 
…………………...………………………………… 

 

(นายอนันต์ชัย ทับทิม) 
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค ์

วันท่ี  10  มีนาคม 2566 
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ตัวช้ีวัด ส านกัจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค ์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 ตัวชี้วัด น้ าหนกั  
(ร้อยละ) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
ระบุส่วนที่รับผิดชอบ 

การประเมินประสทิธผิลการด าเนินงาน (Performance Base)  น้ าหนักร้อยละ 70 
1. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน 5 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 30 ส่วนจัดการป่าชุมชน 
3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 5 ส่วนป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า 
4. จ านวนพื้นท่ีป่าได้รับการฟื้นฟู 30 ส่วนโครงการพระราชด าริและ

กิจการพิเศษ 
การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 
5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2566* 
15 ทุกส่วน/ศูนย์ 

6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด* 15 ทุกส่วน/ศูนย์ 
รวม 100  

 

หมายเหตุ :  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกส านักและสาขาทุกสาขา สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัด ดังน้ี 
1. ส านักที่ได้รับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดกรมป่าไม้ ให้ใช้เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกรมที่ก าหนด หรือ 
 พิจารณาจากค่าเป้าหมายตามท่ีส านักได้รับตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  
2. * ตัวชี้วัดบังคับ ให้ใช้เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามรายละเอียดที่ก าหนดและค่าเป้าหมายตามแผน 
3. ก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดรวมทุกตัวชี้วัด รวมเท่ากับ 100 หากตัวชี้วัดใดที่ส านักไม่ได้จัดท า  
 ให้น าน้ าหนักไปเฉลี่ยให้ตัวชี้วัดอื่นๆ และน้ าหนักตัวชี้วัดสามารถปรับได้ตามความส าคัญของตัวชี้วัดของแต่ละส านัก 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์

 

หน้า | 3  
 

การถ่ายทอดตัวช้ีวัด (OS Matrix) 
ส านกัจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน 

ส่วนอ านวยการ 
ส่วนจัดการท่ีดิน

ป่าไม้ 
ส่วนจัดการป่า

ชุมชน 
ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

ส่วนส่งเสริมการ
ปลูกป่า 

ส่วนโครงการ
พระราชด าริฯ 

ศูนย์ป่าไม้
นครสวรรค ์

ศูนย์ป่าไม้ 
อุทัยธานี 

ศูนย์ป่าไม้ 
พิจิตร 

1. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน 
 

    O  S S S 

2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน   O    S   

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควัน
และไฟป่า (Hotspot) 

   O   S S S 

4. จ านวนพื้นท่ีป่าได้รับการฟื้นฟู      O S   

5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้ จ่ าย
งบประมาณ พ.ศ. 2566* 

O O O O O O S S S 

6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด* 

O O O O O O S S S 
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ส านกัจัดการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 
หน่วยวดั น้ าหนัก 

ไร่ 5 
ค าอธิบาย การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน รวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับ

อนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าชั้น 
3, 4 และ 5 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ได้  เพื่อหวังผล สร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิด
การสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีพื้นที่เป้าหมาย จ านวน 20 ,000 ไร่ ประกอบด้วย 
กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จ านวน 10,000 ไร่ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม จ านวน 6,130 ไร่ และกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 3 , 4 และ 5 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 จ านวน 3 ,870 ไร่ และพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจที่เอกชน 
ประชาชนลงทุนปลูกเอง จากการส่งเสริม แนะน า หรือรับแจกกล้าไม้จากกรมป่าไม้ 

แนวทางการประเมิน/ 
สูตรการค านวณ 

- 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 2561 2562 2563 2564 2565 เป้าหมาย ปี 
2566 

- 
 

- 
 

- 1,000 ไร่ 657 ไร่ 940 ไร่ 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

95% ของแผนปี 2566 
(893 ไร่) 

ตามแผนปี 2566  
(940 ไร่) 

105% ของแผนปี 2566 
(987 ไร่) 

เงื่อนไข - 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่  

หมายเหตุ เป้าหมายในการด าเนินงาน 9 เดือน ( ต.ค. 65 – มิ.ย. 66) 
1. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ มีขั้นตอนการด าเนินการ 4 กิจกรรมย่อย ตามแผนการด าเนินงานที่แนบ 
2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม มีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 กิจกรรมย่อย ตามแผนการด าเนินงานที่แนบ 

 



  

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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แผนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 
 

     แผนการด าเนินการตามตัวชี้วัด  (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) (ถ้ามี) 
ล าดับที ่ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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

1 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ             

 1.1 ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ             

 1.2 จัดท าทะเบียนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ             

 1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นท่ี ท่ีต้ัง ขนาด และสภาพความเหมาะสม
ของท่ีดิน 

            

 1.4 ให้ค าแนะทางวิชาการด้านการปลูกและบ ารุงต้นไม้             

 1.5 เกษตรกรปลูกและบ ารุงต้นไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
โครงการ 

            

 1.6 คณะกรรมการตรวจรับรองผลการปลูกและบ ารุงต้นไม้ ถูกต้องครบถ้วน 

จึงด าเนิน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกร 
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แผนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น  
แผนการด าเนินการตามตัวชี้วัด  (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) (ถ้ามี) 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม             

 2.1 ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ             

 2.2 จัดท าทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ             

 2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ ที่ต้ัง ขนาด และสภาพความเหมาะสมของที่ดิน             
 2.4 ให้ค าแนะทางวิชาการด้านการปลูกและบ ารุงต้นไม้             

 2.5 จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ             

 2.6 เกษตรกรปลูกและบ ารุงต้นไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ของโครงการ 

            

 2.7 คณะกรรมการตรวจรับรองผลการปลูกและบ ารุงต้นไม้ ถูกต้องครบถ้วน 
จึงด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกร 
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ตัวชี้วัดที่ 2 : การเพิ่มและพัฒนาพืน้ที่ป่าชุมชน หน่วยวัด น้ าหนัก 

ป่าชุมชน 30 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บท : ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 

ค าอธิบาย  ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและย่ังยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 449 ป่าชุมชน 
 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
 การเพิ่มพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดต้ังป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
 การพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน  

แนวทางการประเมิน/ 
สูตรการค านวณ 

- 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 2561 2562 2563 2564 2565 เป้าหมาย ปี 2566 
- 
 

- 
 

10 ป่าชุมชน 8 ป่าชุมชน 3 ป่าชุมชน 16 ป่าชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

95% ของแผนปี 2566 
(14 ป่าชุมชน) 

ตามแผนปี 2566  
(15 ป่าชุมชน) 

105% ของแผนปี 2566 
(16 ป่าชุมชน) 

เงื่อนไข ชุมชนมีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนจัดการป่าชุมชน  

หมายเหตุ 
 

- ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 :  21 ป่าชุมชน 
เป้าหมายการด าเนินงาน 9 เดือน ( ต.ค. 65 – มิ.ย. 66) 
ประสานงานสร้างความรูค้วามเข้าใจ ใหค้ าแนะน าชุมชนในการจัดเตรียมข้อมูล เพ่ือจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนร้อยละ 25 ของพื้นที่เป้าหมาย 

 
 



  

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์
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แผนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3 :  การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 
 

แผนการด าเนนิการตามตัวชี้วัด  (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แนะน ำชุมชนในกำรจัดท ำค ำขอจัดต้ังป่ำชุมชน             
2 ส่งเสริมชุมชนจัดท ำแผนจัดกำรป่ำชุมชน             
3 ส่งเสริมชุมชนจัดท ำข้อบังคบัเก่ียวกับกำรจัดกำรป่ำชุมชน             
4 ส่งเสริมชุมชนจัดท ำแผนที่สังเขปแสดงอำณำเขตและเขตติดต่อ             
5 ส่งเสริมชุมชนย่ืนค ำขอจัดต้ังป่ำชุมชน             

6 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กรมป่ำไม้ทรำบ             



  

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์
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ตัวชี้วัดที่ 3 : ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและป่าไม้ (Hotspot) หน่วยวัด น้ าหนัก 

จุดความร้อน 5 

ค าอธิบาย  1. ปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมายถึง สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าอันเกิดจากไฟป่าที่ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุม อาจเกิดจากสาเหตุธรรมชาติหรือเกิดจากการ
กระท าของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ป่า ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบการจัดการหมอกควันและไฟป่า เช่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 
 2. จุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จุดที่มีค่าความร้อนมากผิดปกติที่เกิดขึ้นบนผิวโลกที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที่ท าการตรวจวัดด้วยดาวเทียม Suomi 
NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) โดยหักค่าจ านวนจุดความร้อนที่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิง
โดยวิธีการชิงเผาตามหลักวิชาการออกแล้ว 

แนวทางการประเมิน/ 
สูตรการค านวณ 

(จ านวนจุดความร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) X 100 
ค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล : การตรวจวัดด้วยดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 2561 2562 2563 2564 2565 เป้าหมาย ปี 2566 

: ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ย จุดความร้อน 

5 ปี ย้อนหลัง 
จุดความร้อน 

323 จุด 
จุดความร้อน 

989 จุด 
จุดความร้อน 
1,065 จุด 

จุดความร้อน 
706 จุด 

จุดความร้อน 
83 จุด 

จุดความร้อน 
634 จุด 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน ลดลงร้อยละ 10  
จากค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง 

(ไม่เกิน 571 จุด) 

จุดความร้อน ลดลงร้อยละ 15 
จากค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง 

(ไม่เกิน 538 จุด) 

จุดความร้อน ลดลงร้อยละ 20 
จากค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง 

(ไม่เกิน 507 จุด) 

เงื่อนไข 1. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) พิจารณาจากร้อยละที่ลดลงของจ านวนจุดความร้อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับจุดความร้อน
เฉลี่ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2565 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยหักค่าจ านวนจุดความร้อนที่เกิดจากการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงโดยวิธีการชิงเผาตามหลักวิชาการออกแล้ว 
2. จังหวัดที่มีจ านวนจุดความร้อนเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้ก าหนดเป็นจ านวนเต็มตามสถานการณ์ไฟป่าของพื้นที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ  

หมายเหตุ 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน 9 เดือน (ต.ค. 65 – มิ.ย. 66) =  จุดความร้อน ลดลงร้อยละ 20 จากค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง (จุดความร้อนไม่เกิน 507 จุด) 
เป้าหมายการด าเนินงาน 12 เดือน (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) = จุดความร้อน ลดลงร้อยละ 15 จากค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง (จุดความร้อนไม่เกิน 539 จุด) 



  

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์
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แผนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 : ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 

 
 

แผนการด าเนนิการตามตัวชี้วัด  (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้เกิดจุดความร้อนสะสม (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66)        
ไม่เกิน 507 จุด 

            

2 ป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้เกิดจุดความร้อนสะสม (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66)        
ไม่เกิน 539 จุด 

            



  

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์
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ตัวชี้วัดที่ 4 : จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู  หน่วยวัด น้ าหนัก 

ไร่ 30 
ค าอธิบาย ปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกท าลาย และป่าที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม้ 

ดังต่อไปนี้    
1. ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่าที่กรมป่าไม้ก าหนด อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น ป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น 
ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น 
2. มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกฟื้นฟูที่เป็นระบบ 
    3.1 ส านักส่งเสริมการปลูกป่า โดยส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้เป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลูกฟื้นฟูป่า ตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพ่ือ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ จ านวน 4,970 ไร่  
    3.2 ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ เป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จ านวน 52,550 ไร่  
4. รวมค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 57,520 ไร่ 

แนวทางการประเมิน/ 
สูตรการค านวณ 

- 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 

โครงการ/กิจกรรม ข้อมูลพ้ืนฐาน 
2561 2562 2563 2564 2565 เป้าหมายปี 2566 

1. โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
     

- - - - แผน 500 ไร่ 
ผล 500 ไร่ 

แผน 250 ไร่ 



  

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์
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เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูตามแผนปี 66 
 

- จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูตามแผนปี 66 
จ านวน 250 ไร่ 

- จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูตามแผนปี 66 
 

เงื่อนไข การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action plan) 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนโครงการพระราชด ารแิละกิจการพิเศษ/ศูนย์ประสานงานป่าไม้นครสวรรค ์

หมายเหตุ 
 
 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน 9 เดือน (ต.ค. 65 – มิ.ย. 66) (แนบแผนการด าเนินงาน) 
โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  
มีแผนที่ขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกป่า ด าเนินการส ารวจพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เก็บ ริบ สุม เผา ท าป้ายแปลงปลูกป่า จัดเตรียมกล้าไม้ ท าทางตรวจการ – แนวกันไฟ ปักหลักหมายระยะปลูกโดย
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้  
1. รวบรวมรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ร้อยละ 100 ของพื้นที่เป้าหมาย  
2. ประชุม ประชาคมร่วมกับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกชนิดไม้ตามความต้องการของสมาชิกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
3. มีแผนที่ขอบเขตพื้นที่แปลงปลูก ร้อยละ 100 ของพื้นที่เป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์
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แผนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 : จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู  
 

แผนการด าเนนิการตามตัวชี้วัด  (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) (ถ้ามี) 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 กิจกรรมปลูกป่าและฟื้นฟูป่า (กิจกรรมย่อยทุกกิจกรรม)             
 1.1 ส ารวจพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เก็บ ริบ สุม เผา ท าป้ายแปลงปลูกป่า จัดเตรียมกล้าไม้ ท าทางตรวจ

การ – แนวกันไฟ ปักหลักหมายระยะปลูก 
            

 1.2 ปลูกชนิดพันธุ์ไม้ ถางวัชพืช ปลูกซ่อมและพรวนดิน ใส่ปุ๋ย             
2 กิจกรรมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้             

 2.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารูปแบบสร้างป่า สร้างรายได้              

 2.2 คัดเลือกและประชุมผู้น าโครงการ             
 2.3 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ             
 2.4 ส ารวจ วิเคราะห์และก าหนดขอบพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้             
 2.5 เตรียมพื้นที่ เก็บ ริบ สุม เผา ท าป้ายแปลงปลูก จัดเตรียมกล้าไม้             
 2.6 ก าหนดวันและด าเนินการปลูก             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์
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ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
               ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยวัด น้ าหนกั 
ร้อยละ 15 

ค าอธบิาย  เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บรหิารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานที่ก าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาล 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 

แนวทางการประเมิน/ 
สูตรการค านวณ 

  
        ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก 

                                                 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านัก 
 

รายละเอียดขอ้มูลพืน้ฐาน  
2563 2564 2565 เป้าหมายปี 2566 

- - ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 
    

เกณฑก์ารประเมิน  
เป้าหมายข้ันต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายข้ันสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
   

เงื่อนไข - 

หน่วยงานรบัผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนทุกส่วน/ศูนยป์ระสานงานป่าไม้ทุกศูนย์ 

 
 
 
 
 



  

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค ์
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ตัวชีวั้ดที่ 6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด หน่วยวัด น้ าหนกั 
ร้อยละ 15 

ค าอธบิาย  การพัฒนาบุคลากร เป็นการสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุเป้าประสงค์ โดยรวมและส่งผลให้มีการปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 การพัฒนา หมายถึง การได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา   
 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

ดังน้ัน ทุกหน่วยงานต้องก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดส่งบุคลากรดังกล่าวเข้ารับการพัฒนา/ ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยวัดจากจ านวนของบุคลากร
ของแต่ละหน่วยงานที่ได้เข้ารับการพัฒนา/ ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งจากภายนอกและภายใน  

แนวทางการประเมิน/ 
สูตรการค านวณ 

  
                          จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  X  100 
          จ านวนบุคลากรท้ังหมด 
 

รายละเอียดขอ้มูลพืน้ฐาน  
2563 2564 2565 เป้าหมายปี 2566 

- - - ร้อยละ 80 
    

เกณฑก์ารประเมิน  
เป้าหมายข้ันต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายข้ันสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 65 ร้อยละ 80 
   

เงื่อนไข - 

หน่วยงานรบัผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนทุกส่วน/ศูนยป์ระสานงานป่าไม้ทุกศูนย์ 
 

 
 


