
 

 
 
 
 

การประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล 
 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
กรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 





                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 

 

 
 
 

 
 
 
 

การประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่10 (ราชบุรี) 
กรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 

 

 

 
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

กรมป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  น้ าหนักร้อยละ 70 
1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 15  - ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

 
2. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

15  - ส านักจัดการป่าชุมชน 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

20 ปม/อส 
หน่วยงาน ปม. :  ส านักป้องกันรักษาป่า  
                     และควบคุมไฟป่า 
 

4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา
ที่ดินเพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 
 

20 - ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- - ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 

- - ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 
7. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

(30)   

    7.1 การต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

15 - กองการอนุญาต 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

     7.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 

15 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

รวม 100  
 

หมายเหตุ : *ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

สปฟ. สสป. สจด. สจช. สวพ. กอญ. สคร. สศม. สรม. ศทส. สผส. สบก. กนต. กพร. กสน. กคจ. สจป. 1-13 และ 
10 สาขา 

1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
 

       O         S 

2. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน    O             S 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

O                S 

4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา
ที่ดินเพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

  O              S 

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

  O              S 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 

O                S 

*ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 

7. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

                 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

สปฟ. สสป. สจด. สจช. สวพ. กอญ. สคร. สศม. สรม. ศทส. สผส. สบก. กนต. กพร. กสน. กคจ. สจป. 1-13 และ 
10 สาขา 

    7.1 การต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     O    O        

     7.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

S S S S S S S S S S S S S O S S  



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรมป่าไม้ 

 

 

ตัวชี้วัด            ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)    . 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 ตัวชี้วัดของส านัก น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  น้ าหนักร้อยละ 70 
1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 15  - ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 
2. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

15  - ส่วนจัดการป่าชุมชน 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

20 - ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 

4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน
เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

20 - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 

- - ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 
7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 - ส่วนอ านวยการ 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 

10 - ส่วนอ านวยการ 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 

10 - ส่วนอ านวยการ 

รวม 100  

 
หมายเหตุ : ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกส านักและสาขาทุกสาขา สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรม
ป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ใช้เกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ และพิจารณาจากค่าเป้าหมายตามที่ส านักได้รับตามแผนปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน 

3. ก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดรวมทุกตัวชี้วัด รวมเท่ากับ 100 หากตัวชี้วัดใดที่ส านักไม่ได้จัดท า ให้น าน้ าหนักไป
เฉลี่ยให้ตัวชี้วัดอื่น ๆ และน้ าหนักตัวชี้วัดสามารถปรับได้ตามความส าคัญของตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

  
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

ส่วน
อ านวยการ 

ส่วนจัดการ
ที่ดินปา่ไม ้

ส่วนป้องกนัรักษาปา่
และควบคุมไฟปา่ 

ส่วนจัดการ 
ป่าชุมชน 

ส่วนสง่เสริม
การปลูกปา่ 

ศูนย์ป่าไม้
ราชบุรี 

ศูนย์ป่าไม้
กาญจนบุร ี

ศูนย์ป่าไม้
สุพรรณบุร ี

ศูนย์ป่าไม้
นครปฐม 

ศูนย์ป่าไม้
สมุทรปราการ 

1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่)     O S S S S S 

2. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน    O  S S S S S 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

  O   S S S S S 

4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน
เพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

 O    S S S   

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

 O    S S S S S 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 

  O   S S S S S 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O S S S S S S S S S 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  O S S S S S S S S S 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 

O S S S S S S S S S 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 15 1,500 ไร่ 2,200 ไร่ 2,450 ไร่ 

ค าอธิบาย   การปลูกป่าเศรษฐกิจ  หมายถึง การด าเนินการปลูกไมย้ืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินที่ได้รับอนญุาตจากรัฐ
ให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายไดจ้ากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสรา้งอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพ้ืนท่ีเป้าหมาย จ านวน 1,550 ไร่ ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมโครงการส่งเสรมิการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 800 ไร่ 
2) กิจกรรมโครงการส่งเสรมิการปลูกไมโ้ตเร็ว 
     2.1) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 750 ไร ่
 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า 1,488 ไร่ 1,488 ไร่ 1,550 ไร่ 
 

เง่ือนไข  - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 
 
 
 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
2. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

15 80 ป่าชุมชน 127 ป่าชุมชน 144 ป่าชุมชน 

ค าอธิบาย   ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ไดร้ับอนุมัติให้จดัตัง้เป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรฐัในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 190 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 หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบง่

บริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน ์
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

95 ป่าชุมชน 190 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงานปี 64) 

200 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2564 ร้อยละ 5) 

 

เง่ือนไข  - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจดัการป่าชุมชน 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 20 658 จุด 1,612 จุด 1,646 จุด 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มสี่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้อง 
บูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 
 ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 63 – เดือนกันยายน 64) 
 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจดัการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถงึ พ้ืนท่ีป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกดิหมอกควันไฟป่าท่ัวประเทศ   
            พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมแล
ประเทศชาตโิดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 
 จุดความร้อน (Hotspot)  

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

            - พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  มีเนื้อที่ท้ังหมด  1.76 ล้านไร่ ดังนี ้
                   1) พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 15 ป่า เนื้อที่ 1.76 ล้านไร่  
 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 10 

(เทียบกับผลปี 63 ไม่เกิน 1,481 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 20 

(เทียบกับผล ปี 63 ไม่เกิน 1,317 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 30 

(เทียบกับผล ปี 63 ไม่เกิน 1,152 จุด) 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เง่ือนไข  - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

 
20 8,525.67ไร่ 14,002.42 ไร่ 15,171.73 ไร่ 

ค าอธิบาย   รัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดนิท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหส้ิทธิอยู่อาศัยท ากินแตไ่มใ่ห้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนเกีย่วกับสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสรมิการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจดัหาที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินน าไปจดัที่ดนิท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมป่าไมร้่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมลูขอบเขตพื้นที่ท่ีจะด าเนินการ และตรวจสอบขอ้มูล
แปลงท่ีดินของราษฎรผู้ครอบครองทีด่ินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินให้
ความเห็นชอบก าหนดเป็นพื้นที่เปา้หมายที่จะด าเนินการจัดทีด่ินท ากินให้ชุมชนต่อไป   

 พิจารณาจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3,600 ไร่ 
(ร้อยละ 90 ของแผนงานปี 2564) 

 4,000  ไร่ 
(แผนงานปี 2564) 

5,000 ไร่ 
(ร้อยละ 125 ของแผนงานปี 2564) 

 

เง่ือนไข  - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* - 9.01 ล้านไร ่ 8.98 ล้านไร ่ 8.98 ล้านไร่ 

ค าอธิบาย   กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมลูสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพื่อส ารวจและวิเคราะห์
สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ทีม่อียู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมลูป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจดัการปา่ไม้ของ
ประเทศใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปก

คลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่
รวมถึงสวนยูคาลิปตสั หรือพ้ืนท่ีทีม่ีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลติหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาลม์ 
 

เกณฑ์การประเมิน   

    *(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวช้ีวัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แตไ่ม่คิดคะแนน) 
 

เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินงาน 

8,983,796.51 ไร่                      ไร่ 
 

เง่ือนไข  - 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจดัการที่ดินป่าไม ้

 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด 

Monitor)* 
- - ไร ่ - ไร ่ 1,149.98 ไร่ 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยดึ ได้แสดงการเขา้

ครอบครองพ้ืนท่ีโดยการด 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 และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี ้

           (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผดิตาม
พระราชบัญญัตินี ้

           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญตัินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่
ก าหนดให ้

           (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแตห่าตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกลา่วและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าทีน่ าทรัพย์สินท่ียึดไวไ้ด้ออก
ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีไดจ้าก
การขายทรัพยส์ินนั้นโดยอนุโลม 

(4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ปา่สงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมิน   

*(ตัวช้ีวัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 
 

เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินงาน 

300 ไร่                      ไร่ 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เง่ือนไข  ในการจัดท าตัวชี้วัด ขั้นตอนที่จะใช้ในการรายงาน และนับเปน็ผลงานของตัวชี้วดั คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเร่ิมนับค่าเปา้หมายพืน้ที ่

เป็นขั้นตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนป้องกนัรักษาปา่และควบคมุไฟปา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่าย   
    งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 70.59 97.18 95.69 

ค าอธิบาย   เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากบั ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานท่ีก าหนดไวภ้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏบิัติงานของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรฐับาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 

 สูตรการค านวณ 
                  ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก 
                                                 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านัก 

 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

เง่ือนไข  - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนอ านวยการ  เบอร์โทร 032-201395 

 
 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 10 70.59 97.18 95.69 

ค าอธิบาย   การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) 
จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
 

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

 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

เง่ือนไข  โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสดุวิสัยทีห่น่วยงานไมส่ามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือกรณมีีงบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจ าเป็นในการ
ใช้งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลังวนัท่ี  15 สิงหาคม  2564  และส่งงบประมาณคืนกรมฯ 
 หลักฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนอ านวยการ 

X 100 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน 
10 - - - 

ค าอธิบาย   เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรมป่าไม้สู่ระบบราชการ 4.0  ท่ีมุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
เพื่อส่งมอบงานบริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 

 นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงานท่ีแตกต่างจากเดิม ท าให้การบริการ หรือการปฏิบัติงานดีขึ้นจาก
เดิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่  
  (2)   นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่างไปจากเดิม  
  (3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (administrative or organizational innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงาน หรือ 
กระบวนงานใหม่ 
  (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือการแสวงหาหนทางใหม่ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐาน
เดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันความคิดใหม่ 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายแบบใหม่ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์
หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับ
ขั้นพื้นฐาน หรือส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  

 การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการท างานที่แตกต่างไปจากเดิม หรือการพัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หรือเห็นเป็นท่ีประจักษ์ รวมถึงการท างานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง หรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้ 

 ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็น คะแนน 

ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน)  
ตอบค าถามตามแบบฟอร์มครบถ้วนทุกประเด็น 

 - 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 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
คุณภาพของการด าเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (20 คะแนน) 

- ก าหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหาท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงให้เห็นแสดงและอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการเดิมก่อนมีการพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (15 คะแนน) 
- อธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม่ (10 คะแนน) 
- ก าหนดหรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการท 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   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564  
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการท างาน พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้กรมป่าไม้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เง่ือนไข  การส่งรายงาน  

 - จัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  
 - จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมป่าไม้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ กรณี เป็นการพัฒนานวัตกรรมใช้ แบบฟอร์มที่ 1 กรณีเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานใช้ แบบฟอร์มที่ 2 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




