
 

 

 

 

การประเมินสวนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 
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สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม 

 

 
 
 

 
 
 

การประเมินสวนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของสำนกัจัดการทรัพยากรปาไมที ่5 (สระบุรี) 
กรมปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





                การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม 

 

 
กรมปาไม 

 

วิสัยทัศน 

 เปนหนวยงานที่มุงมั่นรักษาปา สงเสริมไมมีคา ปาชุมชน คนอยูกับปา เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว            
เพ่ือความสุขของคนไทย 

พันธกิจ 

 ปองกัน และรักษาพื้นที่ปาไมใหคงอยู 

 เพิ่มพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว และฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมใหอุดมสมบูรณตอบสนอง
ความตองการท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 บริหารจัดการทรพัยากรปาไมโดยการมีสวนรวม 

 บริหารจัดการที่ดินปาไมอยางเปนระบบและเปนธรรม เพื่อใหคนอยูรวมกับปาอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

 วิจัยและพัฒนา เพื่อสรางนวัตกรรม และถายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ และการใชประโยชน
ทรัพยากรปาไม 

 พัฒนาความสามารถเชิงรกุขององคกร ท้ังระบบ กลไก ขอมูลสารสนเทศ และปรับปรุง 

 กฎระเบียบใหทันสมัยใหเหมาะกับภาวการณปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม 

 

ตัวช้ีวัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนกั
ตัวชี้วดั 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1. จำนวนพืน้ท่ีปาเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น (ไร) 15 นอยกวา 384 ไร 384 ไร 400 ไร 
2. การเพ่ิมและพัฒนาพื้นทีป่าชมุชน 15 55 ปาชุมชน 110 ปาชุมชน 116 ปาชุมชน 
3. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟ
ปา (Hotspot) 

20 962 จุด 855 จุด 748 จุด 

4. จำนวนพืน้ทีป่าสงวนแหงชาติท่ีไดรับการ
จัดหาที่ดินเพื่อนำไปจัดที่ดนิทำกินใหชุมชน (ไร) 

20 945 ไร 1,050 ไร 1,313 ไร 

5. จำนวนพื้นที่ปาไม สำรวจจากภาพถาย
ดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* 

- เปาหมาย 1,171,651.59 ไร 

6. จำนวนพื้นที่ปาไมท่ีไดรับการปองกันการ
บุกรุกทำลาย – เขาครอบครอง (ตัวชี้วัด 
Monitor)* 

- เปาหมาย 30 ไร 

7. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 
95 

8. รอยละของการใชจายเงนิงบประมาณ 10 รอยละ 60 รอยละ 95 รอยละ 100 
9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรอืปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

10 - จัดสงขอเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรงุกระบวนการทำงาน 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 
2564 
- จัดสงรายงานผลการ
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน พรอมเอกสาร
หลักฐาน ใหกรมปาไม 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 
2564 

มีผลการ
ประเมิน

คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ ไม

ต่ำกวา 70 
คะแนน 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 
ตั้งแต 80 

คะแนนขึ้นไป 

รวม 100    
* ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ตองรายงานผลการดำเนนิงานแตไมคิดคาคะแนนตัวชี้วัด 



                การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม 

 

ตัวชี้วัด          สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี)       .   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 ตัวชี้วัดของสำนัก น้ำหนัก (รอยละ) หนวยงานรับผิดชอบ 
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)  น้ำหนักรอยละ 70 
1. จำนวนพ้ืนทีป่าเศรษฐกิจที่เพิม่ขึ้น (ไร) 15 สวนสงเสริมการปลูกปา 
2. การเพ่ิมและพัฒนาพื้นทีป่าชมุชน 15 สวนจัดการปาชุมชน 
3. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา 
(Hotspot) 

20 สวนปองกันรักษาปาและ
ควบคุมไฟปา 

4. จำนวนพ้ืนทีป่าสงวนแหงชาติที่ไดรับการจัดหาที่ดิน
เพ่ือนำไปจดัที่ดินทำกินใหชุมชน (ไร) 

20 สวนจัดการทีดิ่นปาไม 

5. จำนวนพื้นที่ปาไม สำรวจจากภาพถายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- สวนอำนวยการ 
 

6. จำนวนพื้นที่ปาไมที่ไดรบัการปองกันการบุกรุก
ทำลาย – เขาครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 

- สวนปองกนัรักษาปาและ
ควบคุมไฟปา 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)  น้ำหนักรอยละ 30 
7. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 สวนอำนวยการ 
 

8. รอยละของการใชจายเงินงบประมาณ 
 

10 สวนอำนวยการ 
 

9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรงุกระบวนการทำงาน 

10  สวนอำนวยการ 
 

รวม 100  
 

หมายเหตุ : สำนักจัดการทรัพยากรปาไมทุกสำนักและสาขาทุกสาขา สามารถพิจารณากำหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดของสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ใชเกณฑการประเมินผล

ตัวชี้วัดของกรมปาไม และพิจารณาจากคาเปาหมายตามที่สำนักไดรับตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ
หนวยงาน 

3. กำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดรวมทุกตัวชี้วัด รวมเทากับ 100 หากตัวชี้วัดใดที่สำนักไมไดจัดทำ ใหนำน้ำหนักไปเฉลี่ยให
ตัวชี้วัดอื่น ๆ และน้ำหนกัตัวชี้วัดสามารถปรับไดตามความสำคญัของตัวชี้วัดของแตะละหนวยงาน 



                การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม 

 

 
 

หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
KPI หนวยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

สวน
อำนวยการ 

สวนจัดการ
ที่ดนิปาไม 

สวนจัดการ
ปาชุมชน 

สวนปองกนั
รักษาปาและ
ควบคุมไฟปา 

สวนสงเสริม
การปลูกปา 

ศูนยปาไม
สระบุร ี

ศูนยปาไม
ลพบุรี 

ศูนยปาไม
พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ศูนยปาไม
สิงหบุร ี

ศูนยปาไม
อางทอง 

ศูนยปาไม
ชัยนาท 

ศูนยปาไม
ปทุมธาน ี

ศูนยปาไม
นนทบุรี 

1. จำนวนพื้นที่ปาเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 
(ไร) 

    O         

2. การเพ่ิมและพัฒนาพื้นที่ปาชุมชน 
 

  O           

3. ความสำเร็จของการจัดการหมอก
ควันและไฟปา (Hotspot) 

   O          

4. จำนวนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติที่ไดรับ
การจัดหาที่ดินเพ่ือนำไปจัดท่ีดินทำกิน
ใหชุมชน (ไร) 

 O            

5. จำนวนพ้ืนท่ีปาไม สำรวจจาก
ภาพถายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor) 

O             



                การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม 

 

หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
KPI หนวยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

สวน
อำนวยการ 

สวนจัดการ
ที่ดนิปาไม 

สวนจัดการ
ปาชุมชน 

สวนปองกนั
รักษาปาและ
ควบคุมไฟปา 

สวนสงเสริม
การปลูกปา 

ศูนยปาไม
สระบุร ี

ศูนยปาไม
ลพบุรี 

ศูนยปาไม
พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ศูนยปาไม
สิงหบุร ี

ศูนยปาไม
อางทอง 

ศูนยปาไม
ชัยนาท 

ศูนยปาไม
ปทุมธาน ี

ศูนยปาไม
นนทบุรี 

6. จำนวนพ้ืนท่ีปาไมที่ไดรบัการปองกัน
การบุกรุกทำลาย – เขาครอบครอง 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

   O          

7. รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

8. รอยละของการใชจายเงิน
งบประมาณ 

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

9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 

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



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

1. จำนวนพื้นที่ปาเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น           15 - ไร 400 ไร  400 ไร 

คำอธิบาย   การปลูกปาเศรษฐกิจ  หมายถึง การดำเนินการปลูกไมยืนตนในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเปนที่ดินกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินท่ีไดรับอนญุาต
จากรัฐใหใชประโยชนได เพ่ือหวังผลสรางรายไดจากไมท่ีปลูก ทำใหเกิดการสรางอาชีพ พัฒนาความเปนอยูของประชาชน และสงผลตอความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพื้นที่เปาหมาย จำนวน 400 ไร ประกอบดวย 
1) กิจกรรมโครงการสงเสรมิการปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไมยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม จำนวน 400 ไร 

เกณฑการประเมิน  

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

นอยกวา 384 ไร  384 ไร 400 ไร 
 

เงื่อนไข - 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนสงเสริมการปลูกปา สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

2. ความสำเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปาชุมชน                15 - - 45 ปาชุมชน 
คำอธิบาย   ปาชุมชน คือ พื้นที่ปานอกเขตปาอนุรักษหรือพื้นท่ีอื่นของรัฐนอกเขตปาอนุรักษ ที่ไดรบัอนุมัติใหจัดตัง้เปนปาชุมชน โดยชุมชนรวมกับรฐัในการอนุรักษ ฟนฟู จัดการ 

บำรุงรักษา ตลอดจนใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพในปาชมุชน อยางสมดุลและยั่งยืน 
 เปาหมายการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 110 ปาชุมชน 
 แผนจัดการปาชุมชน คือ แผนจัดการปาชุมชนที่ชุมชนรวมกันจัดทำข้ึน เพ่ือใชในการจัดการปาชุมชน 
 การเพ่ิมพื้นที่ปาชุมชน หมายถึง การสงเสริมใหราษฎรรวมกันจัดทำคำขอจัดตั้งปาชุมชน ตาม พ.ร.บ. ปาชุมชน พ.ศ. 2562 
 การพัฒนาพื้นท่ีปาชุมชน หมายถึง การสงเสริม สรางความรูความเขาใจ ใหชุมชนสามารถจัดทำแผนจัดการปาชุมชน หรืออาจรวมถึงการจัดทำขอบังคับปาชุมชน การแบง

บริเวณเพ่ือการอนุรักษและบรเิวณเพ่ือการใชประโยชน 
เกณฑการประเมิน  

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

55 ปาชุมชน 110 ปาชุมชน 
(ตามแผนงานป 64) 

        116 ปาชุมชน 
(มากกวาแผนงานป 2564 รอยละ 5) 

 
เงื่อนไข - 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนจัดการปาชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

 
 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

ตัวชี้วัด นำ้หนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

3. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspot) 20 377   จุด  656   จุด 683    จุด 

คำอธิบาย   พิจารณาจากภารกิจของแตละสวนราชการที่เก่ียวของ เน่ืองจากการบริหารจัดการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควนัของประเทศ มสีวนราชการหลายหนวยงานที่ตอง 
บูรณาการรวมกันจัดการจึงจะเปนผลสำเร็จ ในสวนของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของ ไดแก กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 
 ใชขอมูลสถานการณไฟปารายวันของ GISTDA ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 63 – เดือนกันยายน 64) 
 จำนวนจุดความรอน (Hotspots) ไมนับรวมจุดความรอน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
 สถานการณหมอกควันและไฟปา หมายถึง พ้ืนที่ปาในความรับผิดชอบของกรมปาไมที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟปาทั่วประเทศ   
            พ้ืนท่ีปาในความรับผิดชอบของกรมปาไม หมายถึง พื้นที่ปาไมที่ไดรับการประกาศคุมครอง สงวน รักษาใหสามารถรักษาระบบนิเวศอำนวยประโยชนใหแกสังคมแล
ประเทศชาตโิดยแบงตามกฎหมายที่ใชคุมครองและมีหนวยงานใชกฎหมายดังกลาวคุมครอง ดูแล โดยกรมปาไม คุมครองดูแล ปาสงวนแหงชาต ิและพื้นที่ปาไม ตาม พรบ. ปาไม 
พ.ศ. 2484 
 จุดความรอน (Hotspot)  

- จุดความรอน (Hotspot) ในพื้นที่ปา จุดความรอนที่คาดวามสีาเหตุจากการเกิดไฟปาในพื้นที่ปา ที่ทำการตรวจวัดดวยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยใชดาวเทียม   
       Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            - พื้นที่ปาในความรับผิดชอบของกรมปาไม มีเนื้อท่ีทั้งหมด  73.37 ลานไร ดังนี ้
                   1) พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ จำนวน 1,221 ปา เน้ือที่ 62.85 ลานไร  

       2) พ้ืนที่ปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 เนื้อท่ี 10.52 ลานไร 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

ตัวชี้วัด นำ้หนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 
เกณฑการประเมิน   

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความรอน (Hotspot) 
962 จุด 

(ลดลงรอยละ 10 เทียบกับผลป 63) 

จุดความรอน (Hotspot) 
855 จุด 

(ลดลงรอยละ 20 เทียบกับผล ป 63) 

จุดความรอน (Hotspot) 
748 จุด 

(ลดลงรอยละ 30 เทียบกับผล ป 63) 
 

เงื่อนไข - 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

4. จำนวนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติท่ีไดรับการจัดหาท่ีดินเพื่อนำไปจัดท่ีดินทำกินใหชุมชน 20 581-2-30 ไร - ไร - ไร 

คำอธิบาย   รัฐบาลมีนโยบายสำคญัในการจัดการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำ โดยไดมีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของ และ
คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวดั (คทช.จังหวดั) คือ การจัดที่ดนิทำกินใหแกชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหสิทธิอยูอาศัยทำกินแตไมใหกรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนเกีย่วกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสงเสรมิการดำรงชีพเพื่อใหราษฎรพึ่งตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยนื โดยการดำเนินงานจัดหาที่ดิน
ทำกินใหชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิ

 พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ หมายถึง ปาสงวนแหงชาติท่ีไดรบัการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินนำไปจัดที่ดนิทำกินใหชุมชน ซึ่งเปนเปาหมายตามแผนปฏบิัติงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมปาไมรวมกับสำนักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบจดัทำขอมูลขอบเขตพื้นที่ท่ีจะดำเนินการ และตรวจสอบ
ขอมูลแปลงท่ีดินของราษฎรผูครอบครองท่ีดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรทีดิ่นและปาไม) เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด เพื่อเสนอใหคณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินใหความเห็นชอบกำหนดเปนพ้ืนที่เปาหมายท่ีจะดำเนินการจัดท่ีดินทำกินใหชุมชนตอไป   

 พิจารณาจากจำนวนพื้นที่ (ไร) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาทีดิ่นพิจารณาเห็นชอบกำหนดเปนพ้ืนที่เปาหมายท่ีจะดำเนินการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน 
 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 
เกณฑการประเมิน  

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

945 ไร 
(รอยละ 90 ของแผนงานป 2564) 

 1,050  ไร 
(แผนงานป 2564) 

1,313 ไร 
(รอยละ 125 ของแผนงานป 2564) 

 
 

เงื่อนไข - 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนจัดการที่ดินปาไม สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบรีุ) 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

5. จำนวนพื้นที่ปาไม สำรวจจากภาพถายดาวเทียม   (ตวัชี้วัด Monitor)* 
- 
 
 

1,157,423.50 ไร 1,162,886.16 ไร 1,171,651.59 ไร 

คำอธิบาย   กรมปาไมรวมกับศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำเนินโครงการจัดทำขอมลูสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2562 - 2563 เพ่ือสำรวจและวิเคราะห
สถานภาพของทรัพยากรปาไมทีม่อียูในปจจุบัน เพ่ือใหแผนท่ีปาไมและฐานขอมลูปาไมเปนมาตรฐาน ถูกตองตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการปาไม
ของประเทศใหสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง 

 พิจารณาจากพื้นที่ปาไมของประเทศในความรับผดิชอบของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
 นิยามพื้นที่ปาไมที่ใชสำหรับการแปลตีความภาพถายดาวเทียม เพื่อจัดทำขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจำแนกไดวาเปนไมยืนตน

ปกคลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถงึทุงหญาและลานหินที่มีอยูตามธรรมชาติท่ีปรากฏลอมรอบดวยพ้ืนท่ีที่จำแนกไดวาเปนพ้ืนที่ปาไม โดย
ไมรวมถึงสวนยูคาลิปตสั หรือพื้นที่ท่ีมีตนไม แตประเมินไดวาผลผลติหลักของการดำเนินการไมใชเน้ือไม ไดแก พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 

 
เกณฑการประเมิน/ 
ผลการดำเนินงาน 

    *(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดท่ีตองรายงานผลการดำเนินงาน แตไมคิดคะแนน) 
เปาหมายป 2564 ผลการดำเนินงาน 
1,171,651.59 ไร .............. ไร  

เงื่อนไข - 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

 
 
 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

6. จำนวนพื้นที่ปาไมที่ไดรับการปองกันการบกุรุกทำลาย - เขาครอบครอง  (ตัวชี้วัด Monitor)* 
- 
 
 

- 50.73 ไร 459-2-02 ไร 

คำอธิบาย   พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพ้ืนที่ปาไมท่ีไดรบัการปองกันการบุกรุกทำลาย - เขาครอบครอง (ไร)  
 จำนวนพ้ืนที่ปาไมท่ีไดรับการปองกันการบุกรุกทำลาย - เขาครอบครอง (ไร) หมายถึง จำนวนพ้ืนท่ีปาไมที่หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจาหนาที่ผูตรวจยดึ ไดแสดงการเขา
ครอบครองพ้ืนที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แหง พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 
2507 ที่ดำเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มาตรา 25 พระราชบัญญติัปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อไดกำหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และรัฐมนตรีไดแตงต้ังพนักงานเจาหนาทีผู่ควบคุมและรักษาปาสงวน
แหงชาตินั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจดังตอไปนี ้
           (1) สั่งใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทำใด ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำผดิ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
           (2) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทำผิดตอพระราชบัญญติันี้ รื้อถอนแกไขหรือทำประการอ่ืนใดแกสิ่งท่ีเปนอันตราย หรือสิ่งที่ทำใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติภายในเวลา

ที่กำหนดให 
           (3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แกไขหรือทำประการอ่ืน เมื่อผูกระทำผิดไมปฏิบัติตาม (2) ไมปรากฏตัวผูกระทำผิดหรอืรูตัวผูกระทำผิดแตหาตัวไมพบ ถาพนักงานเจาหนาที่ได

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวและไดเสียคาใชจายเพ่ือการนั้น ใหผูกระทำผิดชดใชหรือออกคาใชจายนั้นทั้งหมด หรือใหพนกังานเจาหนาที่นำทรัพยสินทียึ่ดไวได
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวธีิอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือชดใช คาใชจายนั้น และใหนำความในมาตรา 1327 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแก
เงินที่ไดจากการขายทรัพยสินน้ันโดยอนุโลม 

           (4) ดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกปาสงวนแหงชาติในกรณีที่มเีหตุฉุกเฉิน 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 
เกณฑการประเมิน      

*(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดท่ีตองรายงานผลการดำเนินงาน แตไมคิดคะแนน) 
เปาหมายป 2564 ผลการดำเนินงาน 

30 ไร .............. ไร  

เงื่อนไข   ในการจัดทำตัวชี้วัด ข้ันตอนทีจ่ะใชในการรายงาน และนับเปนผลงานของตัวชี้วัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับคาเปาหมายพ้ืนที ่
เปนขั้นตอนการดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนปองกันรักษาปาและควบคมุไฟปา สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ขอมูลพืน้ฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
7. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใชจาย   
                 งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 96.72 % 98.75 % 96.91 % 

คำอธิบาย   เปนเครื่องมือสำคัญสำหรับผูบริหารกรม ในการกำกับ ติดตาม ความกาวหนา เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไวภายในชวงระยะเวลา 1 ปงบประมาณ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปฏบิัติงานของ
หนวยงานใหบรรลเุปาหมาย ตอบสนองตอเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ยุทธศาสตร ภารกิจ นโยบายของกรมปาไม และนโยบายรฐับาลซึ่งประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม
ตาง ๆ ที่หนวยงาน จะตองดำเนินการในปงบประมาณ 

 สูตรการคำนวณ 
                  ผลรวมรอยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใชจายงบประมาณประจำปของสำนัก 
                                                 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนัก 

 

เกณฑการประเมิน   

เปาหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 
 

เง่ือนไข  
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนอำนวยการ สำนักจัดการทรพัยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี)  



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

 

ตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
8. รอยละของการใชจายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 10 96.72 % 98.75 % 96.91 % 

คำอธิบาย   การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ทั้งน้ีไมรวมเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการเก่ียวกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร
ไดรับ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจำไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจำ) 
จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคำนวณ 

 สูตรการคำนวณคาคะแนน 
 

                                            จำนวนเงินงบประมาณท่ีสามารถใชจายไดจริง ของสำนัก 
                     จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนัก 
 

 
เกณฑการประเมิน   

เปาหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 รอยละ 100 
 
 
 
 

 

X 100 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ขอมูลพืน้ฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เงื่อนไข  โดยไมนับรวมกรณีมีเหตุสดุวสิัยทีห่นวยงานไมสามารถดำเนินการใชจายงบประมาณได กอนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือกรณมีีงบประมาณเหลือจาย หรือหมดความจำเปนในการ

ใชงบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหลังวนัที่  15 สิงหาคม  2564  และสงงบประมาณคืนกรมฯ 
 หลกัฐานเชิงประจักษ : รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

 

ตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 10 - - - 

คำอธิบาย   เพ่ือสงเสริมการพัฒนากรมปาไมสูระบบราชการ 4.0  ที่มุงเนนใหสวนราชการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการสรางนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
เพ่ือสงมอบงานบริการท่ีตรงตามความตองการและความคาดหวังของประชาชน 

 นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การใหบริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม ๆ ซึ่งเปนผลงานที่แตกตางจากเดิม ทำใหการบริการ หรือการปฏิบัติงานดีขึ้นจาก
เดิม และสงผลใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเปนอยูของประชาชนอยางชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบงออกเปน 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เปนการปรับปรุงคณุภาพบริการหรือสรางบริการใหม  
  (2)   นวัตกรรมการสงมอบบริการ (service delivery innovation) เปนการใหบริการในรูปแบบใหม หรือท่ีแตกตางไปจากเดิม  
  (3) นวัตกรรมการบริหาร/องคการ (administrative or organizational innovation) เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการใหม ตลอดจนการสรางระบบงาน หรือ 
กระบวนงานใหม 
  (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เปนการสรางมุมมองใหมหรือการแสวงหาหนทางใหมในการวิเคราะหและแกไขปญหา รวมทั้งการโตแยงสมมติฐาน
เดมิ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เก่ียวของเพ่ือผลักดันความคิดใหม 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เปนการออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื่องมือนโยบายแบบใหมซึ่งสงผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ
หรือพฤติกรรมบางอยาง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เปนการวางระบบใหมหรือเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยูในปจจุบัน อันกอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกวางหรือในระดับ
ข้ันพื้นฐาน หรือสงผลกระทบตอการปรับโครงสรางหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ  

 การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่แตกตางไปจากเดิม หรือการพัฒนาการใหบริการแลวสงผลใหประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีข้ึนจากเดิมอยางมีนัยสำคญั หรือเห็นเปนที่ประจักษ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนในวงกวาง หรือ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน/กลุมเปาหมายได 

 ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีเกณฑการพิจารณา ดังนี ้



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ขอมูลพืน้ฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ประเด็น คะแนน 

ความครบถวนของเนื้อหา (20 คะแนน)  
ตอบคำถามตามแบบฟอรมครบถวนทุกประเด็น 

 - ประเด็นที่ 1 การวิเคราะหปญหา 5 คะแนน 
 - ประเด็นที่ 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ 5 คะแนน 
 - ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ 5 คะแนน 
 - ประเด็นที่ 4 หลักฐานเชิงประจักษณ 5 คะแนน 

คุณภาพของการดำเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา (20 คะแนน) 
- กำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปญหาที่ชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงใหเห็นแสดงและอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการเดิมกอนมีการพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใชในการแกไขปญหา (15 คะแนน) 
- อธิบายความแตกตางท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม (10 คะแนน) 
- กำหนดหรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน (5 คะแนน) 
ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ (20 คะแนน) 
- กำหนดตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธท่ีมีคณุภาพ และสะทอนถึงประเด็นปญหา 5 คะแนน 
- แสดงความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธท่ีกำหนด 10 คะแนน 
- กำหนดประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ 5 คะแนน 
ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษ (10 คะแนน) 
- มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม 10 คะแนน 

 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัิติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                                                                

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ขอมูลพืน้ฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เกณฑการประเมิน  

เปาหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดสงขอเสนอจัดสงขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  
- จัดสงรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน พรอมเอกสารหลักฐาน ใหกรมปาไม
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ  
ไมต่ำกวา 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป 

 

เงื่อนไข  การสงรายงาน  
 - จัดสงขอเสนอการพัฒนานวตักรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564  
 - จัดสงรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน พรอมเอกสารหลักฐาน ใหกรมปาไมภายในวันท่ี 15 กันยายน 2564  
ทั้งน้ี กรณ ีเปนการพัฒนานวัตกรรมใช แบบฟอรมที่ 1 กรณเีปนการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานใช แบบฟอรมที่ 2 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 

 


