
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  

 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)         ( ..... .... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น           15 น้อยกว่า 960 
ไร ่

960 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 15 

2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน                         15 100 ป่า 169 ป่า 179 ป่า 169 ป่า 11.25 
3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและ
ไฟป่า (Hotspot)        

20 ไม่เกิน 3,008 
จุด 

ไม่เกิน 2,674  
จุด 

ไม่เกิน 2,339 
จุด 

824 จุด 20 

4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ
จัดหาที่ดินเพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

20 15,300 ไร่ 17,000 ไร่ 21,250 ไร่ 22,250 ไร ่ 20 

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม    

- - - 4,976,157.34 
ไร ่

4,980,057.51 ไร่ - 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุก
รุกท าลาย - เข้าครอบครอง   

- - - 600 ไร่ 501.46 ไร่ - 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 
95 

ร้อยละ 98.00 10 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

(ภาพรวม) 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.76 7.5 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

10 - จัดส่งข้อเสนอ
จัดส่งข้อเสนอ
การพัฒนา
นวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ท างาน ภายใน
วันที่ 30 
เมษายน 2564  
- จัดส่งรายงาน
ผลการพัฒนา

พัฒนา
นวัตกรรม/การ

พัฒนาหรือ
ปรับปรุง

กระบวนการ

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ ากว่า 70 

คะแนน 

มีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ของนวัตกรรมฯ  
ตั้งแต่ 80 ข้ึนไป 

- จัดส่งรายงานผลการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ

ปรับปรุงกระบวนการท างาน
พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรม
ป่าไม้ภายในวนัที่ 15 กันยายน 

2564 

5 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

ท างาน พร้อม
เอกสารหลักฐาน 

ให้กรมป่าไม้
ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2564 

รวม 100     88.75 
สรุปผล ระดับมาตรฐานขั้นสูง  

 
*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

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 

 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวอย่าง  การค านวณคะแนนผลการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน) 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น           15 100 ไร่ 150 ไร่ 200 ไร่ 100 ไร่ 15 คะแนน 
(50 x 30 / 100 = 15) 

2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน                         15 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 13.5 คะแนน 
(90 x 15 / 100 = 13.5) 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและ
ไฟป่า (Hotspot)        

20 100,000 บาท 150,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 20 คะแนน 
(100 x 20 / 100 = 20) 

4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ
จัดหาที่ดินเพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

20 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 0 คะแนน 
(0 x 30 / 100 = 0) 

5. ตัวชี้วัด................ 10 5 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7.5 คะแนน 
(75 x 10 / 100 = 7.5) 

รวม 100     56.00 คะแนน 
(15 + 13.5 + 20 + 0 + 7.5) 

สรุปผล ระดับต้องปรับปรุง 

 
เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

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 านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   ( ... .. ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น           
 

 ค าอธิบาย : การปลูกป่าเศรษฐกิจ  หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเปน็ท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐใหใ้ช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิด
การสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนเิวศ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพ้ืนท่ีเป้าหมาย จ านวน 1,000 ไร่ ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ จ านวน 1,000 ไร่ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า 960 ไร่ 
 

960 ไร่ 1,000 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่
เพิ่มขึ้น           
 

15 1,000 ไร่ 
( 100 คะแนน) 

15 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 

 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 

แบบฟอร์มท่ี 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   ( ... .. ) รอบ 6 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 พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ไดร้บัอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่า
ชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 200 ป่าชุมชน 

 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนท่ีชุมชนร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 

 การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมใหร้าษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจดัท าแผนจดัการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการ
จัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

100 ป่า 
 

169 ป่า 179 ป่า 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่า
ชุมชน                         
 

15 169 ป่า 
( 75 คะแนน) 

11.25 

 

 ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ประเมนิในปา่ชุมชนที่เข้าร่วมด าเนินกจิกรรมการส่งเสริมการจัดท า
แผนจัดการปา่ชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2563 และกรมป่าไมป้รับลดแผนฯ จาก 200 ป่า เป็น 169 ปา่ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

   ( ... .. ) รอบ 6 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 : ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 63 – เดือนกันยายน 64) 

 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจดัการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 

 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พ้ืนท่ีป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกดิหมอกควันไฟป่าท่ัวประเทศ   
            พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก หมายถึง พ้ืนท่ีป่าไม้ที่ได้รับการประกาศ
คุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรกัษาระบบนิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมแลประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมี
หน่วยงานใช้กฎหมายดังกลา่วคุ้มครอง ดูแล โดยกรมปา่ไม้ คุม้ครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
คือ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์  

 จุดความร้อน (Hotspot)  
- จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามสีาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ท่ีท าการตรวจวัดด้วย
เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม   
       Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ไม่เกิน 3,008 จุด 
(ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับผลปี 

2563) 
 

ไม่เกิน 2,674 จุด 
(ลดลงร้อยละ 20 เทียบกับผล

ปี 2563) 

ไม่เกิน 2,339 จุด 
(ลดลงร้อยละ 30 เทียบกับผล

ปี 2563) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชีว้ัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ความส าเร็จของการจัดการหมอกควัน
และไฟป่า (Hotspot)        
 

20 824 จุด 
( 100 คะแนน) 

20 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
    

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   ( ... .. ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   ( ... .. ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

 ค าอธิบาย : รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการจดัการแกไ้ขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มมีติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 

2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทาง
ด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหส้ิทธิอยู่อาศัยท ากินแตไ่ม่ให้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล 
รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณปูโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินน าไปจดัที่ดนิท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็น
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก ได้เป้าหมาย
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีที่จะด าเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรผู้ครอบครอง
ที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรพัยากรที่ดินและป่าไม้) จ านวน 17,000 ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเสนอให้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนต่อไป   

 พิจารณาจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดิน
ท ากินให้ชุมชน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

15,300 ไร่ 
(ร้อยละ 90 ของแผนงานปี 2564) 

 

17,000 ไร่ 
(แผนงานปี 2564) 

21,250 ไร่ 
(ร้อยละ 125 ของแผนงานปี 

2564) 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

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

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับ
การจัดหาที่ดินเพื่อน าไปจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชน 
 

20 22,250 ไร่ 
( 100 คะแนน) 

20 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

   ( ... .. ) รอบ 6 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 : กรมป่าไมร้่วมกับศนูย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพ

พื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพื่อส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และ
ฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนบัสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เป็นจริง 

 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืช
พรรณทีส่ามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลาน
หินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏลอ้มรอบด้วยพื้นที่ท่ีจ าแนกได้ว่าเปน็พ้ืนท่ีป่าไม้ โดยไมร่วมถึงสวนยูคาลิปตสั หรือพ้ืนท่ีที่มีต้นไม้ 
แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาลม์ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินงาน 

4,976,157.34 ไร่ 4,980,057.51 ไร่ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม    
 

- - - 

 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   ( ... .. ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ให้น าผลการด าเนนิงานฯ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  มาใช้ในการประเมิน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

   ( ... .. ) รอบ 6 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 านวนพื้นที่ป่าไมท้ี่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  

 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ 
เจ้าหน้าท่ีผูต้รวจยดึ ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มาตรา 25 พระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี ้
           (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏ

หรือเหตุอันควรสงสยัว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญตัินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้

เสื่อมสภาพในเขตปา่สงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให ้
           (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิด

แต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหนา้ที่ได้ปฏิบตัิการอยา่งหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและไดเ้สยีค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิด
ชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรพัย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น
ตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ
แก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพยส์ินนัน้โดยอนุโลม 

           (4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มเีหตุ
ฉุกเฉิน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินงาน 

600 ไร่ 501.46 ไร่ 

 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

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

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง   
 

- 501.46 ไร่ - 

 

 ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ในการจัดท าตัวชี้วัด ขั้นตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเปน็
ผลงานของตัวชี้วดั คือ ข้ันตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเร่ิมนับค่าเปา้หมายพืน้ที่เปน็ขั้นตอนการด าเนินการตามแบบ 
ปส.ม.25 (ค) 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

   ( ... .. ) รอบ 6 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 าคญัส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ

ด าเนินงานตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 สูตรการค านวณ 
      ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาประจ าปีของส านัก X 100  

                                              จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านัก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 

 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

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

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย   
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
 

10 ร้อยละ 98.00 
( 100 คะแนน) 

10 

 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

   ( ... .. ) รอบ 6 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 จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

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

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
 

                                จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใชจ้่ายได้จริง 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 าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 
 

10               

276 317 450
 100 

        
        = 99.76          ( 75 คะแนน) 
    

7.5 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 

X 100 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   ( ... .. ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( ... ..... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จา่ยได้จริง 275,681,919.86 บาท 
                                                            - จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 = 276,317,450 บาท 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   ( ... .. ) รอบ 6 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  ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย มีการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อส่งมอบงานบริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวัง
ของประชาชน 

 นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่แตกต่างจากเดิม 
ท าให้การบริการ หรือการปฏิบัติงานดีขึ้นจากเดิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ 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 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   ( ... .. ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2564  
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน พร้อม
เอกสารหลักฐาน ให้กรมป่าไม้ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2564 

 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ ไมต่่ ากว่า 70
คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม
ฯ ตั้งแต่ 80 ข้ึนไป 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน         
 

10 จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรงุ
กระบวนการท างาน พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้กรมป่าไม้ภายในวันที่ 15 กันยายน 
2564 

 ( 50 คะแนน) 

5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   ( ... .. ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
 

 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 


