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

1 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 
ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 1 จำนวนพื้นท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน 
คำอธิบาย :  

 การปลูกปาเศรษฐกิจ  หมายถึง การดำเนินการปลูกไมยืนตนในที่ดินของเอกชน ซึ่งเปนที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
กฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ไดรับอนุญาตจากรัฐใหใชประโยชนได เพ่ือหวังผลสรางรายไดจากไมท่ีปลูก ทำใหเกิดการสรางอาชีพ 
พัฒนาความเปนอยูของประชาชน และสงผลตอความสมดลุของระบบนิเวศ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพ้ืนที่เปาหมาย 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 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวช้ีวัด นำ้หนักตัวชี้วดั 
(รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

จำนวนพื้นท่ีปาเศรษฐกิจ
ที่เพิ่มขึ้น 
 

15 400 ไร 
( 100 คะแนน) 

100 คะแนน 15 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
    
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
 
หลักฐานอางอิง : 

แบบฟอรมที่ 2  



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

1 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 
ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 2 ความสำเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปาชุมชน 
คำอธิบาย :  

 ปาชมุชน คือ พื้นท่ีปานอกเขตปาอนุรักษหรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตปาอนุรักษ ที่ไดรับอนุมัติใหจดัตัง้เปนปาชุมชน โดยชุมชน
รวมกับรัฐในการอนรุกัษ ฟนฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความ
หลากหลายทางชีวภาพในปาชมุชน อยางสมดลุและย่ังยืน 

 เปาหมายการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 110 ปาชุมชน 
 แผนจัดการปาชุมชน คือ แผนจัดการปาชุมชนที่ชุมชนรวมกันจัดทำข้ึน เพ่ือใชในการจัดการปาชุมชน 
 การเพ่ิมพ้ืนที่ปาชุมชน หมายถึง การสงเสริมใหราษฎรรวมกันจัดทำคำขอจัดตั้งปาชุมชน ตาม พ.ร.บ. ปาชุมชน พ.ศ. 2562 

 การพัฒนาพื้นที่ปาชุมชน หมายถึง การสงเสริม สรางความรูความเขาใจ ใหชุมชนสามารถจดัทำแผนจัดการปาชุมชน หรืออาจ
รวมถึงการจัดทำขอบังคบัปาชมุชน การแบงบริเวณเพ่ือการอนรัุกษและบริเวณเพ่ือการใชประโยชน 

เกณฑการประเมิน : 
เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

55 ปาชุมชน 110 ปาชมุชน 
(ตามแผนงานป 64) 

        116 ปาชุมชน 
(มากกวาแผนงานป 2564 

 รอยละ 5) 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวช้ีวัด นำ้หนักตัวชี้วดั 
(รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ความสำเร็จของการเพิ่ม
และพัฒนาพื้นที่ปาชุมชน 
 

15 111 ปาชุมชน 
( 80 คะแนน) 

80 คะแนน 
 

12 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
    
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

แบบฟอรมที่ 2  



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

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

ประจำปงบประมาณ 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) 
 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
 
หลักฐานอางอิง : 
 

 



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

1 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 
ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 3 ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspot) 
คำอธิบาย :  

 พิจารณาจากภารกิจของแตละสวนราชการที่เก่ียวของ เน่ืองจากการบริหารจัดการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันของประเทศ 
มีสวนราชการหลายหนวยงานที่ตองบูรณาการรวมกันจดัการจึงจะเปนผลสำเร็จ ในสวนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีหนวยงานที่มีภารกิจเก่ียวของ ไดแก กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 ใชขอมูลสถานการณไฟปารายวันของ GISTDA ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 63 – เดือนกันยายน 64) 
 จำนวนจุดความรอน (Hotspots) ไมนับรวมจุดความรอน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิง

เผา) 
 สถานการณหมอกควันและไฟปา หมายถึง พื้นท่ีปาในความรับผดิชอบของกรมปาไมที่มีความเส่ียงเกิดหมอกควันไฟปาทั่ว

ประเทศ   
                พื้นท่ีปาในความรับผิดชอบของกรมปาไม หมายถึง พ้ืนที่ปาไมที่ไดรับการประกาศคุมครอง สงวน รักษาให
สามารถรักษาระบบนิเวศอำนวยประโยชนใหแกสังคมแลประเทศชาติโดยแบงตามกฎหมายที่ใชคุมครองและมีหนวยงานใช
กฎหมายดังกลาวคุมครอง ดูแล โดยกรมปาไม คุมครองดูแล ปาสงวนแหงชาติ และพื้นที่ปาไม ตาม พรบ. ปาไม พ.ศ. 2484 

 จุดความรอน (Hotspot)  
  - จุดความรอน (Hotspot) ในพื้นท่ีปา จุดความรอนที่คาดวามสีาเหตุจากการเกิดไฟปาในพื้นที่ปา ที่ทำการตรวจวดัดวย
เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยใชดาวเทียม   
          Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - พื้นที่ปาในความรับผิดชอบของกรมปาไม มีเนื้อที่ทั้งหมด  73.37 ลานไร ดังน้ี 
          1) พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จำนวน 1,221 ปา เน้ือที่ 62.85 ลานไร  
          2) พื้นที่ปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 เน้ือที่ 10.52 ลานไร 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความรอน (Hotspot) 
962 จุด 

(ลดลงรอยละ 10 เทียบกับผล
ป 63) 

จุดความรอน (Hotspot) 
855 จุด 

(ลดลงรอยละ 20 เทียบ
กับผล ป 63) 

จุดความรอน (Hotspot) 
748 จุด 

(ลดลงรอยละ 30 เทียบกับ
ผล ป 63) 

 

แบบฟอรมที่ 2  



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

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวช้ีวัด นำ้หนักตัวชี้วดั 
(รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ความสำเร็จของการ
จัดการหมอกควันและไฟ
ปา (Hotspot) 

20 523 จุด 
( 100 คะแนน) 

100 คะแนน 20 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
    
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
 
หลักฐานอางอิง : 
 

 



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

1 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 
ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 4 จำนวนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติที่ไดรับการจัดหาที่ดินเพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินใหชุมชน 
คำอธิบาย :  

 รัฐบาลมีนโยบายสำคญัในการจดัการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำ โดยไดมมีตคิณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางดำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแหงชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกีย่วของ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.
จังหวัด) คือ การจัดท่ีดินทำกินใหแกชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหสทิธิอยูอาศัยทำกินแตไมใหกรรมสทิธ์ิรายบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนเก่ียวกับสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และสงเสรมิการดำรงชีพเพ่ือใหราษฎรพ่ึงตนเองไดอยางมั่นคง
และยั่งยืน โดยการดำเนินงานจดัหาที่ดินทำกินใหชุมชนในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ 

 พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ หมายถึง ปาสงวนแหงชาติที่ไดรับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาทีด่นินำไปจัดที่ดนิทำกินใหชุมชน ซึ่งเปน
เปาหมายตามแผนปฏิบติังานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมปาไมรวมกับสำนักจัดการทรพัยากรปาไมทองที่ 
ดำเนินการสำรวจตรวจสอบจัดทำขอมูลขอบเขตพื้นที่ท่ีจะดำเนินการ และตรวจสอบขอมูลแปลงที่ดินของราษฎรผูครอบครอง
ที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรพัยากรท่ีดินและปาไม) เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด เพื่อเสนอใหคณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินใหความเห็นชอบกำหนดเปนพ้ืนที่เปาหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินใหชมุชนตอไป   

 พิจารณาจากจำนวนพื้นท่ี (ไร) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินพิจารณาเห็นชอบกำหนดเปนพื้นท่ีเปาหมายที่จะดำเนินการจัดท่ีดิน
ทำกินใหชุมชน 
 

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 ของแผนงาน

ป 2564) 
 

แบบฟอรมที่ 2  



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

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวช้ีวัด นำ้หนักตัวชี้วดั 
(รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

จำนวนพื้นท่ีปาสงวน
แหงชาติที่ไดรับการ
จัดหาที่ดินเพ่ือนำไปจัด
ที่ดินทำกินใหชุมชน 

20 1,600-0-56 ไร 
( 100 คะแนน) 

100 คะแนน 20 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
    
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
 
หลักฐานอางอิง : 
 

 



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

1 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 
ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 5 จำนวนพื้นที่ปาไม สำรวจจากภาพถายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor) 
คำอธิบาย :  

 กรมปาไมรวมกับศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำเนินโครงการจัดทำขอมลูสภาพพื้นที่ปาไม ป พ.ศ. 
2562 - 2563 เพ่ือสำรวจและวิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรปาไมที่มีอยูในปจจุบัน เพ่ือใหแผนที่ปาไมและฐานขอมลูปาไม
เปนมาตรฐาน ถูกตองตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการปาไมของประเทศใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปนจริง 

 พิจารณาจากพื้นที่ปาไมของประเทศในความรับผดิชอบของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

 นิยามพ้ืนที่ปาไมท่ีใชสำหรับการแปลตีความภาพถายดาวเทียม เพ่ือจัดทำขอมูลสภาพพื้นที่ปาไม หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืช
พรรณทีส่ามารถจำแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลาน
หินที่มีอยูตามธรรมชาติที่ปรากฏลอมรอบดวยพื้นที่ท่ีจำแนกไดวาเปนพ้ืนที่ปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตสั หรือพื้นที่ท่ีมีตนไม 
แตประเมินไดวาผลผลิตหลักของการดำเนินการไมใชเนื้อไม ไดแก พืน้ที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 
 

เกณฑการประเมิน : *(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดท่ีตองรายงานผลการดำเนินงาน แตไมคิดคะแนน) 
 

เปาหมายป 2564 ผลการดำเนินงาน 

1,171,651.59 ไร 1,175,715.82 ไร 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวช้ีวัด นำ้หนักตัวชี้วดั 
(รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

จำนวนพื้นท่ีปาไม สำรวจ
จากภาพถายดาวเทียม    

- 1,175,715.82  ไร 
 

- - 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

แบบฟอรมที่ 2  



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

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

ประจำปงบประมาณ 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) 
 
    
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
 
หลักฐานอางอิง : 
 

 



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

1 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 
ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 6 จำนวนพื้นท่ีปาไมที่ไดรับการปองกันการบุกรุกทำลาย - เขาครอบครอง  (ตัวชี้วัด Monitor)* 
คำอธิบาย :  

 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพื้นที่ปาไมที่ไดรับการปองกันการบุกรุกทำลาย - เขาครอบครอง (ไร)  
 จำนวนพื้นที่ปาไมที่ไดรับการปองกันการบุกรุกทำลาย - เขาครอบครอง (ไร) หมายถึง จำนวนพ้ืนที่ปาไมที่หนวยงานที่รับผิดชอบ 

หรือ เจาหนาทีผู่ตรวจยึด ไดแสดงการเขาครอบครองพ้ืนที่โดยการดำเนนิการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แหง พ.ร.บ. 
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ที่ดำเนินการไดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 มาตรา 25 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อไดกำหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และรัฐมนตรีไดแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ผูควบคมุและรกัษาปาสงวนแหงชาตินั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจดังตอไปนี้ 
           (1) สั่งใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทำใด ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ ในกรณีที่มี
ขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำผดิตามพระราชบัญญัตินี้ 
            (2) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทำผดิตอพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแกไขหรือทำประการอื่นใดแกส่ิงท่ีเปนอันตราย หรือสิ่งท่ี
ทำใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติภายในเวลาที่กำหนดให 
           (3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แกไขหรือทำประการอ่ืน เมื่อผูกระทำผิดไมปฏิบัติตาม (2) ไมปรากฏตัวผูกระทำผิดหรอืรูตัว
ผูกระทำผิดแตหาตัวไมพบ ถาพนกังานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวและไดเสยีคาใชจายเพื่อการนั้น ให
ผูกระทำผิดชดใชหรือออกคาใชจายนั้นทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่นำทรัพยสินท่ียดึไวไดออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธี
อ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือชดใช คาใชจายนั้น และใหนำความในมาตรา 1327 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ
แกเงนิที่ไดจากการขายทรัพยสินน้ันโดยอนุโลม 
           (4) ดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความเสยีหายแกปาสงวนแหงชาติในกรณีที่มี
เหตุฉุกเฉิน 

เกณฑการประเมิน : *(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดท่ีตองรายงานผลการดำเนินงาน แตไมคิดคะแนน) 
 

เปาหมายป 2564 ผลการดำเนินงาน 

30 ไร 36 ไร 
 

แบบฟอรมที่ 2  



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

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวช้ีวัด นำ้หนักตัวชี้วดั 
(รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

จำนวนพื้นท่ีปาไมที่ไดรับ
การปองกันการบุกรุก
ทำลาย - เขาครอบครอง   

- 36 ไร 
 

- - 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
    
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
 
หลักฐานอางอิง : 
 

 



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

1 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 
ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 7 รอยละความสำเร็จของการดำเนนิงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย   
                 งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คำอธิบาย :  

 เปนเครื่องมือสำคัญสำหรับผูบริหารกรม ในการกำกบั ติดตาม ความกาวหนา เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไวภายในชวงระยะเวลา 1 ปงบประมาณ 
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบตังิานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย ตอบสนองตอเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
ยุทธศาสตร ภารกจิ นโยบายของกรมปาไม และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยงาน จะตอง
ดำเนินการในปงบประมาณ 

 สูตรการคำนวณ 
 
                  ผลรวมรอยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจำปของสำนัก 
                                                
                                                                            จำนวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนัก 

 
เกณฑการประเมิน :  
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 
 

แบบฟอรมที่ 2  



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

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวช้ีวัด นำ้หนักตัวชี้วดั 
(รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

รอยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย
งบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 รอยละ 94.19 
( 74.36 คะแนน) 

74.36 คะแนน 7.44 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
    
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
 
หลักฐานอางอิง : 
 

 



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

1 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 
ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 8 รอยละของการใชจายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
คำอธิบาย :  

 การพิจารณาผลสำเรจ็ของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมของกลุมพัฒนาระบบบรหิาร ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ
เบิกจายดังกลาวจากระบบการบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการเก่ียวกับวงเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมที่กลุมพัฒนาระบบบริหารไดรับ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจำไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจำ) จะมียอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคำนวณ 

 สูตรการคำนวณคาคะแนน 
 
                                            จำนวนเงินงบประมาณที่สามารถใชจายไดจริง ของสำนัก 
                     จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับจัดสรร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนัก 
 

เกณฑการประเมิน :  
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวช้ีวัด นำ้หนักตัวชี้วดั 
(รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

รอยละของการใชจายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

10 รอยละ 94.19 
( 74.36 คะแนน) 

74.36 คะแนน 7.44 

 

แบบฟอรมที่ 2  



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

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

ประจำปงบประมาณ 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) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
    
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
 
หลักฐานอางอิง : 
 

 



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

1 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 
ประจำปงบประมาณ 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) 
 
ตัวชี้วัดที่ : 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
คำอธิบาย :  

 เพื่อสงเสริมการพัฒนากรมปาไมสูระบบราชการ 4.0  ที่มุงเนนใหสวนราชการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย               
มีการสรางนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อสงมอบงานบริการที่ตรงตามความตองการและความคาดหวังของ
ประชาชน 

 นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การใหบริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม ๆ ซึ่งเปนผลงานที่แตกตางจากเดมิ 
ทำใหการบริการ หรือการปฏิบัติงานดีขึ้นจากเดมิ และสงผลใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเปนอยูของ
ประชาชนอยางชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบงออกเปน 6 ประเภท 
      (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เปนการปรับปรุงคณุภาพบริการหรือสรางบริการใหม  
      (2)   นวัตกรรมการสงมอบบริการ (service delivery innovation) เปนการใหบรกิารในรูปแบบใหม หรือที่แตกตางไปจากเดิม  
      (3) นวัตกรรมการบรหิาร/องคการ (administrative or organizational innovation) เปนการเปลีย่นแปลงโครงสราง
องคการใหม ตลอดจนการสรางระบบงาน หรือ กระบวนงานใหม 
      (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เปนการสรางมมุมองใหมหรือการแสวงหาหนทางใหมในการ
วิเคราะหและแกไขปญหา รวมทั้งการโตแยงสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เก่ียวของเพื่อผลักดันความคิดใหม 
      (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เปนการออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื่องมือนโยบายแบบใหมซึ่ง
สงผลกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณหรือพฤติกรรมบางอยาง 
      (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เปนการวางระบบใหมหรือเปลีย่นแปลงระบบที่มีอยูในปจจุบัน อัน
กอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกวางหรือในระดับขั้นพ้ืนฐาน หรอืสงผลกระทบตอการปรับโครงสรางหรือเปลี่ยนแปลงแบบ
แผนความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสยีฝายตาง ๆ  

 การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่แตกตางไปจากเดิม หรือการ
พัฒนาการใหบริการแลวสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีข้ึนจากเดิมอยางมีนยัสำคัญ หรือเห็นเปนที่
ประจักษ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจดัการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนในวงกวาง หรือแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน/กลุมเปาหมายได 

 ผลการประเมินคณุภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมที่ 2  



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

2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

ประจำปงบประมาณ 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) 
 
 

ประเด็น คะแนน 

ความครบถวนของเนื้อหา (20 คะแนน)  
ตอบคำถามตามแบบฟอรมครบถวนทุก
ประเด็น 

 - ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษณ 5 คะแนน 

ค ุณภาพของการดำเน ินงาน  (80 
คะแนน) 

ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา (20 คะแนน) 
- กำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปญหาท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงใหเห็นแสดงและอธิบายถึงขั ้นตอนกระบวนการเดิมกอนมีการพัฒนา (10 
คะแนน) 
ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใชในการแกไขปญหา (15 คะแนน) 
- อธิบายความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม (10 
คะแนน) 
- กำหนดหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในการมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน (5 คะแนน) 
ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ (20 คะแนน) 
- กำหนดตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธที่มีคุณภาพ และสะทอนถึงประเด็นปญหา 5 คะแนน 
- แสดงความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธที่กำหนด 10 
คะแนน 
- กำหนดประโยชนที่ประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ 5 คะแนน 
ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษ (10 คะแนน) 
- มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม 10 คะแนน 

 



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

3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

ประจำปงบประมาณ 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) 
 
เกณฑการประเมิน :  
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดสงขอเสนอจัดสงขอเสนอการ
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564  
- จัดสงรายงานผลการพัฒนา
พัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
พรอมเอกสารหลักฐาน ใหกรมปา
ไมภายในวันที่ 15 กันยายน 
2564 

มีผลการประเมินคณุภาพของ
นวัตกรรมฯ  

ไมต่ำกวา 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ 

ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวช้ีวัด นำ้หนักตัวชี้วดั 
(รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 

10 รอยละ 84.39 
( 100 คะแนน) 

100 คะแนน 10 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
    
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
 
หลักฐานอางอิง : 


