
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านัก/กลุ่ม โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

 

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

ตัวช้ีวัด 
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.จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟู (ปลูกไม้ใช้สอย 
จ านวน 520 ไร่ และโครงการสร้างป่าสร้าง
รายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 52,550 ไร่) 

30 -จ านวนพื้นที่
ป่าได้รับการ

ปลูกฟื้นฟนู้อย
กว่าแผนปี 65  
ร้อยละ 10 

-อัตราการรอด
ตายไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90  

-จ านวนพื้นที่ปา่
ได้รับการปลูก

ฟื้นฟูเท่ากับแผน
ปี65 

-อัตราการรอด
ตายไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 90 

-จ านวนพื้นที่
ป่าได้รับการ
ปลูกฟื้นฟู

เท่ากับแผนปี 
65 

-อัตตราการ
รอดตายไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 90 
-จ านวนพื้นที่
ป่าได้รับการ

ปลูกในลักษณะ 
CSR 

-จ านวนพื้นที่ป่า
ได้รับการปลูกฟ้ืนฟู
เท่ากับแผนปี 65 
ปลูกไม้ใช้สอย = 
520 ไร่ สร้างป่า
สร้างรายได ้= 
52,550 ไร่) 
-อัตราการรอดตาย
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
90 

100 
 

30 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาพนัธุ์ไมป้่าดบิชืน้เป็น
พืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 

15 ผลด าเนนิงาน
ระดับ  

ระดับที่ 1-3 

ผลด าเนนิงาน
ระดับ  

ระดับที่ 1-4 

ผลด าเนนิงาน
ระดับ 

 ระดับที่ 1-5 

ผลด าเนนิงานระดบั 
ระดับที่ 1-5 

100 15 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 
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 

3.ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตาม
แนวพระราชด าริ จังหวัดสงขลา 

15 ผลด าเนนิงาน
ระดับ  

ระดับที่ 1-3 

ผลด าเนนิงาน
ระดับ  

ระดับที่ 1-4 

ผลด าเนนิงาน
ระดับ ระดับที่ 

1-5 

ผลด าเนนิงานระดบั 
ระดับที่ 1-3 

100 
 

15 

4.งานประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านระบบ
เว็บไซต์ 

10 เป้าหมายผู้รับ
ข่าวสาร

ประชาสมัพันธ์ 
ภาพรวมพอใจ
มาก ร้อยละ 50 

เป้าหมายผู้รับ
ข่าวสาร

ประชาสมัพันธ์ 
ภาพรวมพอใจมาก 

ร้อยละ 75 

เป้าหมายผู้รับ
ข่าวสาร

ประชาสมัพันธ์ 
ภาพรวมพอใจ
มาก ร้อยละ 

100 

เป้าหมายผู้รับข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์ 

ภาพรวมพอใจมาก 
ร้อยละ 100 

100 10 

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

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 100 10 

6.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(ภาพรวม) 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 100 10 

7.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 

10 ระดับคะแนน 
1-2 

ระดับคะแนน   
3-4 

ระดับคะแนน 
5 

ระดับคะแนน 5 100 10 

รวม 100      100 
สรุปผล  ระดับคุณภาพ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

*หมายเหตุ :  
1. การค านวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจากน าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนที่ได้ (D) คูณกับน้ าหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (E) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1.จ านวนพ้ืนที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟู (ปลูกไม้ใช้สอย จ านวน 520 ไร่ และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 52,550 ไร่) 
 
ค าอธิบาย : ปลูกฟ้ืนฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่านพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกท าลาย และป่าที่
เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านป่าไม้ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

-จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูก
ฟ้ืนฟูน้อยกว่าแผนปี 65   

ร้อยละ 10 
-อัตราการรอดตายไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 90 
 

- จ านวนพื้นที่ปา่ได้รับการ
ปลูกฟื้นฟูเทา่กับแผนปี65 
- อัตราการรอดตายไม่ต่ า

กว่า ร้อยละ 90 

-จ านวนพื้นที่ปา่ได้รับการ
ปลูกฟื้นฟูเทา่กับแผนปี 65 
-อัตตราการรอดตายไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 90 
-จ านวนพื้นที่ปา่ได้รับการ

ปลูกในลักษณะ CSR 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟู 
(ปลูกไม้ใช้สอย จ านวน 520 
ไร่ และโครงการสร้างป่าสร้าง
รายได้ ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 52,550 ไร่) 

30 -ปลูกไม้ใช้สอย จ านวน 520  ไร่ 
-โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 52,550 ไร่  
 

( 100 คะแนน) 

30 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : -โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 52,550 ไร่ 
-กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอย ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของกรมป่าไม้ จ านวน 520 ไร่  
    

แบบฟอร์มท่ี 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(  ✓ ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : พระราชด ารัสบางตอนเกี่ยวกับป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ร.9 “…สมควรที่จะปลูกแบบป่าส าหรับใช้ไม้หนึ่ง ป่าส าหรับใช้ผลหนึ่งป่าส าหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้
แจกออกไปเป็นกว้าง ๆ ใหญ่ ๆ การที่จะปลูกต้นไม้ ส าหรับได้ประโยชน์ดังนี้ ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกว่าจะไม่ใช่
ป่าไม้ จะเป็นสวนมากกว่าเป็นป่าไม้ แต่ว่าในความหมายของการช่วยเพ่ือต้นน้ าล าธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็
ตามหรือเป็นสวนยไม้ฟืน ก็ตาม นั้นแหละเป็นป่าที่ถูกต้อง เพราะท าหน้าที่เป็นป่า คือเป็นต้นไม้และท าหน้าที่เป็น
ทรัพยากรในด้านส าหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์ แก่ประชาชนได้...” ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด าริ เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ส่งผลต่อการลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและการจัดท าประชาคมเพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
หลักฐานอ้างอิง : -รายงานการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้และพ้ืนที่กิจกรรมพ้ืนที่กิจกรรมปลูกป่าใช้
สอย -แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมปลูกป่าใช้สอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประเภท ชนิด จ านวน (ต้น) รูปภาพ 
ไม้ป่า 1.สัก 

2.มะค่าโมง 
3.มะขามป้อม 

7,000 
3,000 
2,000 

                                  

                      
พืชเกษตร 
ประเภท ก. 

1.อะโวคาโด 
2.มะคาเดเมีย 
3.โกโก ้
4.ไผ่กิมซุง 

1,400 
1,400 
800 
400 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภท ชนิด จ านวน (ต้น) รูปภาพ 

พืชเกษตร 
ประเภท ข. 

 

1.เนียง 
2.ขนุนทองประเสริฐ 
3.กล้วยน้ าหว้า 
4.น้อยหน่า 
5.ผักหวานป่า 
6.มะม่วงหิมพาน 
7.มะม่วงน้ าดอกไม้ 
8.มะม่วงแก้วขมิ้น 
9.มะขามเปรี้ยวยักษ์ 
10.มะกรูด 

2,000 
800 

1,000 
600 
400 

1,000 
400 
600 
600 
600 

  

       

                      

   

    

พืชสมุนไพร
และพืชกินหัว 

1.บุก 
2.กาแฟอาราบิก้า 
3.ไพล 

10,000 
8,000 
2,000 

             

 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 3  จ านวน  200 ไร่ 

รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ รายช่ือสมาชิก จ านวนพื้นที่ 
เข้าร่วม (ไร่) 

พิกัดแปลง 
X Y 

1. นายธีรพงษ์ สุทรโพยม 3 438190.5831 1911793.59024 
2. นายวากา หทัยผ่องใส 3 438492.3061 1912319.41 
3. นางสาวสุพอ สมบัตินิรันดร์ 5 438399.1506 1912301.546 
4. นางสาวติคา เนติภูธร 2 437978.69 1912367.093 
5. นายอึแฮ ศิริไพศาลเขต 3 436942.6567 1912950.312 
6. นายโละดี ดีวาเชอร์ 2 439130.5444 1912506.244 
7. นายดิ๊พอ หรรษาภิญโญ 6 440296.6718 1914556.837 
8. นายพะทู หรรษาภิญโญ 1 440297.7165 1914441.443 
9. นายส่อจ่า ยศยิ่งอภิราม 10 440487.4518 1914420.312 
10. นายจิรกร เสน่ห์รวมมิตร 4 440142.1012 1913992.835 
11. นายเดะโจะ ทวีพานพันธ์ 2 439621.2268 1913475.935 
12. นายมีชัย สกุลวรทัย 4 439647.5507 1913645.238 
13. นายพะโล้ะวา  พิศาลสถิต 6 439246 1911253 
14. นางดาพอ  รุ่งระวีฉาย 1 439112 1911163 
15. นายติวา  รุ่งระวีฉาย 1 439187 1911107 
16. นายพะเปร้ดี  รุ่งระวีฉาย 2 439347 1910818 
17 นางสาวมะเส่  พิศาลสถิต 2 439439 1911009 
18. นางสาวขวัญศิริ  คล่องดารณี 4 439499 1910815 
19. นายสุเละ สุขสุขุมาล 2 438870 1910450 
20. นายพะโล้ะคือ  พิศาลสถิต 1 438630 1910062 
21 นางสาวหน่อม ิ หาญอริพ่าย 4 438990 1909956 
22. นายสอคือ  ชื่นมาธุสร 5 439332 1911019 
23. นายสุคือ  สุดสุขุมาล 4 438647 1910169 
24. นายจ่อกา  พิศาลสถิต 5 438577 1909976 
25. นายพะมีเซ  ชื่นมาธุสร 4 437076 1911896 
26. นางสาวสุวนันท์  หทัยอมรวงศ ์ 3 438332 1910647 
27. นายเฮะพอ  อัชฌาวิจิตร 5 438498 1910449 
28. นายจะเช ภักดิ์ดุษฎี (ใหม่) 1 439138.9151 1910601.218 
29. นายดิ๊เซ ภักดิ์ดุษฏี 5 439145.8551 1910647.553 
30. นายพะละโพ ภักดิ์ดุษฏี (ใหม่) 1 439048.404 1910617.197 
31. นางสาวดวงฤทัย ภักดิ์ดุษฏี 1 438767.382 1910334.812 
32. นายธงชัย ภูโชอนันต์ 1 440173.1193 1911551.281 
33. นายพาก้วย รัศมิมานฉาย 1 439404.6 1909840.047 
34. นางนะกาทู คล่องดารณี 3 438640.9 1910859.926 
35. นางสาวสุวา มณีวัฒนาพันธ์ 2 440340.3 1912171.779 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ รายช่ือสมาชิก จ านวนพื้นที่ 
เข้าร่วม (ไร่) 

พิกัดแปลง 
X Y 

36. นายบุติ ก้องเกียรติระวี 1 440241.7 1912087.875 
37. นางแบะกา ภัสสรวิสิฐ 2 440113.4 1912019.435 
38. นางเชอเก่ ก้องเกียรติระวี 6 440633 1911937.935 
39. นายพะปุโพ คชเดชาชัย 1 440276.5 1912041.307 
40. นางโพเส่  บงกชสกาว 1 438783.6161 1908330.416 
41. นางสาวหน่อกิลา  ยศยิ่งอภิราม 1 437356.1437 1909007.818 
42. นายดวงดี  บึตือ 1 436853.012 1909483.759 
43. นางสาวติ๊จ่า  หนึ่งแสนทัน 2 437922 1907845 
44. นางสาววาปี  กนิษ์ฐภิรมย์ 5 438480 1908150 
45. นางส่วยดา  กมลสง่า 5 438537 1908219 
46. นายสาชัย  พิรชาญชัย 1 438907 1908338 
47. นางสาวริกา  เสน่ห์รวมมิตร 1 438852 1908297 
48. นางสาวล้าเตอ  กมลสง่า 3 438201 1908496 
49. นายบ๊ะหน่า  สนธินิรันดร์ 2 439800 1909437 
50. นางสาวจ่าแฮ  ทัศน์สยุมพร 5 439924 1909521 
51. นางสาวละแจ่  ยศยิ่งอภิราม 4 440300 1909409 
52. นางสาวเซจ่า  มานัสพิพัฒ 4 439553 1914509 
53. นายพาคุย  ภูเพชรปราการ 19 437142.4733 1908934.679 
54. นางเน่อดา ปานชิยา 2 434592.1813 1910242.493 
55. นายวัชรพงษ์ กลอยจิตต์ 4 434513.983 1910119.606 
56. นายสาทัด พิรชาญชัย 6 436589.904 1910025.349 
57. นายสัญชัย พิรชาญชัย 1 437397.1026 1907903.79 
58. นางสาวศิริประภา ยศยิ่งอภิราม 2 437242.7716 1907876.16 
59. นายพะดือนือ กนิษฐ์ภิรมย์ 6 438379.8226 1907920.399 
60. นายจิรโชติ ภูเพชรปราการ 3 435480.6629 1908852.657 
61. นายจะเก เก่งไฉไล 1 438293.8213 1907778.272 
58. นางสาวศิริประภา ยศยิ่งอภิราม 2 437242.7716 1907876.16 

หมายเหตุ : พิกัดแปลงอย่างน้อยแปลงละ 1 จุด                           

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมปลูกป่าใช้สอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บ้านแม่แรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดแพร่ 

อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
 

ประเภท ชนิด จ านวน  (ต้น) รูปภาพ 

ไม้ป่า 

สัก 5000 
 

มะค่าโมง 5000 
 

พะยูง 5000 
 

ยางนา 5000 
 

มะขามป้อม 5000 
 

ขี้เหล็ก 5000 
 

หว้า 5000 
 

ไผ่ 5000 
 

หมายเหตุ : แนบรูปภาพแสดงปริมาณกล้าไม้ที่มี ชนิดละ 1 รูป 

  



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บ้านแม่แรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ชื่อโครงการ ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บ้านแม่แรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดแพร่ 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  จ านวน 200 ไร่ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ✓) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
ค าอธิบาย : การด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา เป็นการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย และทดลอง ขยายพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจสามารถจ าหน่ายเชิงพาณิชย์      
และเป็นแหล่งรวบรวม และปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ โดยเป็นสถานที่ส าหรับศึกษาธรรมชาติและพันธุ์
ไม้ป่ามีค่าในพ้ืนที่โครงการควบคู่กับการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านขยายพันธุ์
ไม้ป่าดิบชื้นไปสู่ประชาชนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ผลด าเนนิงานระดบั 
 ระดับที่ 1-3 

ผลด าเนนิงานระดบั 
 ระดับที่ 1-4 

ผลด าเนนิงานระดบั 
 ระดับที่ 1-5 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืช
เศรษฐกิจ จังหวัดยะลา 
 

15 ผลด าเนนิงานระดบั 
 ระดับที่ 1-5 

15 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 1.งานส ารวจและส่งเสริมพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ 
                                                               2.งานอ านวการและประสานการด าเนินงานโครงการ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : การส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจลไม้มีค่าในท้องที่ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 1.แผนปฏิบัติงานละรายงานการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                      2.รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2565 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.ภาพกิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ทั่วไปและกล้าไม้มีค่า       
 

 

 

2.ภาพกิจกรรมงานอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(  ✓) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 3.ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดสงขลา 
ค าอธิบาย : ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานภาคสนามที่มีหน้าที่
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเน้นกิจกรรมสร้างจิตส านึกในรูปแบบของการจัดค่าย 
มีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่เยาวชน  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ผลการด าเนินงานระดับ  
ระดับที่ 1-3 

 

ผลการด าเนินงานระดับ  
ระดับที่ 1-4 

ผลการด าเนินงานระดับ  
ระดับที่ 1-5 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ตามแนว
พระราชด าริ จังหวัดสงขลา 

15 ผลการด าเนินงานระดับ  
ระดับที่ 1-5 

15 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1.งานครูป่าไม้ 
2.งานหมอต้นไม้ 
3.งานส่งเสริมเยาวชนรักษ์พงไพร 
4.งานอ านวยการและประสานการด าเนินงานโครงการ  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : สถานที่พักและห้องน้ าเพ่ือรองรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมยังไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(  ✓) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
หลักฐานอ้างอิง : ภาพการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมต้ามแนวพระราชด าริ จังหวัดสงขลา 

1. งานครูป่าไม้ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. งานหมอต้นไม้  

 

3. งานส่งเสริมเยาวชนรักษ์พงไพร  

 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. งานอ านวยการและประสานการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(  ✓) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ : 4.งานประชาสัมพนัธ์หน่วยงานผ่านระบบเว็บไซต ์ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
ค าอธิบาย : เป็นการวัดประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านระบบเว็บไซต์ส านัก โดยผู้รับข่าวสารมีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เป้าหมายผู้รับข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์ ภาพรวมพอใจ 

ร้อยละ 50 

เป้าหมายผู้รับข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์ ภาพรวมพอใจ 

ร้อยละ 75 

เป้าหมายผู้รับข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์ ภาพรวมพอใจ 

ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

งานประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน
ผ่านระบบเวบ็ไซต์ ส านัก
โครงการพระราชด าริและกิจการ
พิเศษ 

10 เป้าหมายผู้รับข่าวสารประชาสัมพนัธ์  
ภาพรวมพอใจ ร้อยละ 100 

10 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรู้ในด้าน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเว็บไซต์ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ ผ่านสังคมออนไลน์ (Social 
Media) และนิทรรศการของหน่วยงานระดับกรม ระดับกระทรวง รวมถึงการจัดนิทรรศการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ได้รับการประสาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในความรับผิดชอบ 
ของส านักโครงการพระราชด าริ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ปัญหาความเสถียรของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต , สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 
 
  
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(  ✓) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
หลักฐานอ้างอิง : http://www.forest.go.th/orip/ และ Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(  ✓) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ : 5.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี              
งบประมาณ พ.ศ.2565 
ค าอธิบาย : ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบกับเรื่องมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณพ.ศ. 2562 โดยเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 และมีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นราย
ไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เบิกจ่ายงบประมาณ 
 รายจ่ายลงทุน  

ร้อยละ 60 

เบิกจ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุน 
 ร้อยละ 95 

เบิกจ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุน มากกว่า 

 ร้อยละ 95 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

10 เบิกจ่ายงบประมาณ รายจา่ยลงทนุ 
 มากกว่าร้อยละ 95 

10 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 - มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งรัดให้มีการ
ด าเนินการเบิกจ่ายให้ตรงตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
-หน่วยงานฯ/ โครงการฯ ได้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเบิกจ่ายเงิน 
-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - การจัดส่งใบส าคัญเบิกจ่าย และการแก้ไขในบางหน่วยงานใช้เวลานาน 
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน   
หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(  ✓) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวช้ีวัดที่ : 6.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
ค าอธิบาย : ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบกับเรื่องมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณพ.ศ. 2562 โดยเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 และมีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นราย
ไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เบิกจ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุน  
ร้อยละ 60 

เบิกจ่ายงบประมาณ 
 รายจ่ายลงทุน  

ร้อยละ 95 

เบิกจ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุน 
  ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

10 เบิกจ่ายงบประมาณ รายจา่ยลงทนุ 
 มากกว่าร้อยละ 100 

10 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : เบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 
- มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดให้มีการ
ด าเนินการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : หน่วยงานฯ/ โครงการฯ ไดม้ีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการ
เบิกจ่ายเงิน 
-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การจัดส่งใบส าคัญเบิกจ่ายล่าช้า  
- ความผิดพลาดในการจัดท าใบส าคัญ ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  
หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(  ✓) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวช้ีวัดที่ : 7.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดที่ 1 – 
หมวดที่ 6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามตัวชี้วัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 1 - 2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การตามแผนพัฒนา
องค์การ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

10 ระดับคะแนน 5 10 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ระดับคะแนน 5 
- มีการแบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 12 เดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : หน่วยงานฯ/ โครงการฯ ไดม้ีการส่งข้อมูลผลการด าเนินงานของโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มายัง
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ เพ่ือท าการประมวลข้อมูล    
- ประชาชนให้ความสนใจและสนับสนุนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า     
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การส่งรายงานผลการด าเนินงานของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- การรายงานผลไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) ส านักโครงการส านักพระราชด าริและกิจการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

            

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 
ไตรมาส 1 

(31 ธค 64) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไตรมาส 2 
(31 มีค 65) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไตรมาส 3  
(30 มิย 65) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไตรมาส 4 
(30 กย 65) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 งบลงทุน 1,260,500.00 1,255,500.00 - - 235,500.00 18.68 1,020,000.00 99.60 - 99.60 

2 พัฒนาป่าไม ้ 9,556,200.00 9,556,132.13 2,231,744.18 23.35 1,300,601.20 36.96 2,685,658.77 65.07 3,338,127.98 100.00 

3 อพ.สธ 87,400 87,092.39 28,020.00 32.06 32,514.58 69.26 23,604.07 96.27 2,953.74 99.65 

4 ป่าดิบชื้น 180,000 179,739.23 9,472.00 5.26 23,940.00 18.56 37,214 39.24 109,113.13 99.86 

5 ปิดทอง 250,000 249,954.26 30,000.00 12.00 45,000.00 30.00 45,000.00 48.00 129,954.26 99.98 

6 แม่สอด 796,000 795,959.50 60,000.00 7.54 214,405.00 34.47 237,900.00 64.36 283,654.50 99.99 

7 กลุ่มป่า 150,000 149,723.50 31,184.00 20.79 - 20.79 18,029.50 32.81 100,510.00 99.82 

8 
โครงการ
หลวง 

247,400.00 246,550.94 30,000.00 12.13 96,011.00 50.93 45,000.00 69.12 75,539.94 99.66 

9 สนับสนุน 100,000 100,000.00 100,000.00 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 

รวม 12,627,500.00 12,620,651.95 2,520,420.18 23.68 1,947,971.78 42.19 4,112,406.44 68.27 4,039,853.55 99.84 

            

            



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักโครงการพระราชด าริและกจิการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 


