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1 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขั้น 
ค าอธิบาย : 
 การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย 
ตลอดจนในท่ีดินที่ได้รับอนุญาต 
   จากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได ้เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี มีพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 400 ไร่ จากกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมย้างพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า 384 ไร่ 384 ไร ่ 400 ไร่ 
(แผนงานปี 2564) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่
เพ่ิมข้ัน 

15 400 ไร่ 
 

100 15 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร่ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : ทะเบียนการแจกจ่ายกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 

แบบฟอร์มท่ี 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน    
ค าอธิบาย : 
ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ ์ที่ได้รับอนุมัติใหจ้ดัตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกบัรัฐ
ในการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูจัดการบ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่า
ชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จ านวน 75 หมู่บ้าน จาก
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
 การส่งเสริมการจัดท าแผนจดัการป่าชุมชน จังหวัดเพชรบุรี 45 ป่าชุมชน 
 การส่งเสริมการจัดท าแผนจดัการป่าชุมชน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 30 ป่าชุมชน 
แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจดัการป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการ
จัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

38 ป่าชุมชน 75 ป่าชุมชน 
(แผนงานปี 2564) 

79 ป่าชุมชน 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่า
ชุมชน    

15 81 ป่าชุมชน  
 

100 15 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)    
ค าอธิบาย : 
พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกีย่วข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มีส่วน
ราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันจดัการจึงจะเป็นผลส าเรจ็ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ไดแ้ก ่กรมป่าไม ้และกรมอุทยานแหง่ชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวนัของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 63 – เดือนกันยายน 64) 
จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเช้ือเพลงิตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
สถานการณ์หมอกควนัและไฟป่า หมายถึง พื้นที่ป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่วประเทศ 

                  พืน้ทีป่่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบ
นิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาตโิดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุม้ครอง ดูแล 
โดยกรมป่าไม ้คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม ้ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
จุดความร้อน (Hotspot) 
              - จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนท่ีคาดว่ามีสาเหตจุากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที่ท าการตรวจวัดด้วย
เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม 
   Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
              - พื้นที่ป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม ้มีเนื้อที่ท้ังหมด 73.37 ล้านไร ่ดังนี ้
                1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 1,221 ป่า เนื้อท่ี 62.85 ล้านไร ่

        2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติปา่ไม้ พ.ศ.2484 เนื้อท่ี 10.52 ล้านไร ่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี (พื้นที่รับผดิชอบจังหวัดเพชรบุรี ประจวบครีีขันธ์
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เกิด Hotspot ในจังหวัดเพชรบุรี 400 จุด เกิด Hotspot ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 จุด รวม 420 จุด 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 378 จุด 

(ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับผลปี 
2563) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 336 จุด 

(ลดลงร้อยละ 20 เทียบกับผล
ปี 2563) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 294 จุด 

(ลดลงร้อยละ 30 เทียบกับผล
ปี 2563) 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ความส าเร็จของการจัดการ
หมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot)    

20 271 จุด 
 

100 20 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : ระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม 
https://wildfire.forest.go.th/firewap/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพื่อน าไปจัดท าที่ดินท ากินให้ชุมชน 
ค าอธิบาย : 
รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจดัการแก้ไขปญัหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มมีติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่
ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธอิยู่อาศัยท ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกบัสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี และส่งเสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนนิงานจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจดัหาที่ดินน าไปจดัที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมป่าไม้รว่มกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ด าเนินการส ารวจตรวจสอบ
จัดท าข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีที่จะด าเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรผู้ครอบครองที่ดนิเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม)้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเสนอใหค้ณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบก าหนดเป็นพืน้ท่ี
เป้าหมายที่จะด าเนินการจดัที่ดินท ากินให้ชุมชนต่อไป 
พิจารณาจากจ านวนพื้นที ่(ไร)่ ที่คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเปา้หมายที่จะด าเนินการจัดทีด่ินท ากิน
ให้ชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2,700 ไร ่
(ร้อยละ 90 ของแผนงานปี 2564) 

3,000 ไร ่
(แผนงานปี 2564) 

3,750 ไร่ 
(ร้อยละ 125 ของแผนงานปี 2564) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
ได้รับการจัดหาที่ดินเพ่ือน าไป
จัดท าที่ดินท ากินให้ชุมชน 

20 6,130-1-62 ไร่ 100 20 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่า
ไม้ในระดับพื้นที่ กิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีเพ่ือจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและการบริการด้านการ
อนุญาตในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นท่ีเพ่ือจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ าเค็ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 
 กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม ้คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ด าเนินโครงการจัดท าข้อมลูสภาพพื้นที่ป่าไม ้ปี พ.ศ. 

2561 -2562 เพื่อส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยูใ่นปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมลูป่าไม้เป็น
มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจดัการป่าไม้ของประเทศให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เป็นจริง  

 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่
สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวน        ยูคาลิปตัส หรือพ้ืนท่ีที่มีต้นไม้ แต่ประเมิน
ได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่รับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี (ภาพถ่าย
ดาวเทียมปี 2563 : ผลการแปลปี พ.ศ. 2561-2562) หน่วย : ไร่ 
 รวม                                                     3,824,607.57 

            - จังหวัดเพชรบุรี                                      2,226,287.51  
            - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                             1,552,871.82 
            - จังหวัดสมุทรสงคราม                                    18,915.09 
            - จังหวัดสมุทรสาคร                                       26,533.15 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินงาน 
3,824,607.57 ไร ่

 
3,824,813.02 ไร ่

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจ
จากภาพถ่ายดาวเทียม 

- 3,824,813.02 ไร่ - - 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : ผลการด าเนินงานวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ พ.ศ. 2561-2562 โครงการจัดท าข้อมูล
สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) 
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ 

เจ้าหน้าท่ีผูต้รวจยดึ ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มาตรา 25 พระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี ้

     (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากปา่สงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทาใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือ
เหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผดิตามพระราชบญัญัตินี ้
     (2) สั่งเป็นหนังสือใหผู้้กระท าผิดต่อพระราชบญัญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให ้
     (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผดิไม่ปฏิบัตติาม (2) ไม่ปรากฏตัวผูก้ระท าผดิหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแตห่าตัว
ไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้ปฏบิัติการ  
        อย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือ    
        ขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นาความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 
      (4) ด าเนินการอยา่งหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินงาน 
300 

 
346.990 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับ
การป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง 

- 346.990 ไร่ - - 

 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : การรายงานผลของหน่วยป้องกันรักษาป่า ศูนย์ป่าไม้ และชุดปฏิบัติการพิเศษในสังกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

11 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 7 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ        
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค าอธิบาย : 

 เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากบั ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานท่ีก าหนดไวภ้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ ภารกจิ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้อง
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

 สตูรการค านวณ  ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและ                                
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก 

                                     จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านกั 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

10 100% 100 10 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

12 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 1. แผนปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                      2. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผนงานงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

13 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 8 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

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

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

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
ตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

10 95.83% 75.66 7.57 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ด้านจัดการที่ดินป่าไม้ 3 กิจกรรม 
หลักฐานอ้างอิง : ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของหน่วยงาน 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 

X 100 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

14 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ค าอธิบาย : 

  เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรมป่าไม้สู่ระบบราชการ 4.0  ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการ
สร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อส่งมอบงานบริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 

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

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

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

 ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็น คะแนน 

ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน)  
ตอบค าถามตามแบบฟอร์มครบถ้วนทุก
ประเด็น 
 
คุณภาพของการด าเนินงาน (80 คะแนน) 

 - ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษณ์ 5 คะแนน 
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (20 คะแนน) 
- ก าหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหาท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงให้เห็นแสดงและอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการเดิมก่อนมีการพัฒนา (10 คะแนน) 
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รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
 

ประเด็น คะแนน 
 ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 

- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (15 คะแนน) 
- อธิบายความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม่ (1 0 
คะแนน) 
- ก าหนดหรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน (5 คะแนน) 
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ (20 คะแนน) 
- ก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพ และสะท้อนถึงประเด็นปัญหา 5 คะแนน 
- แสดงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีก าหนด 10 
คะแนน 
- ก าหนดประโยชน์ท่ีประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ 5 คะแนน 
ประเด็นที่ 4 หลักฐานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน) 
- มีเอกสาร หลักฐานการด าเนินงานท่ีชัดเจน และเป็นรูปธรรม 10 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรงุ
กระบวนการท างาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 
2564  
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรงุ
กระบวนการท างาน พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้กรมป่าไม้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  

ไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

10 จัดส่งรายงานผลการพัฒนา  
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
พร้อมเอกสารหลักฐาน 

50 5 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ......... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)                ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                        
( ...... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลตามหนังสือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ ทส 1634.1/2909 
ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 
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