
  

 

 

 

 

 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) 

ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
และ 

รายละเอียดคําอธิบายตัวช้ีวัด 
เพ่ือประกอบการจัดทําคํารับรอง 

 
 

สํานักสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ จัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 4 ((ตากตาก))    กรมป�าไม� กรมป�าไม�   
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) 

กรมป�าไม� 
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
1. คํารับรองระหว�าง 
 

นายสมชัย  มาเสถียร       รองอธิบดีกรมป�าไม� ผู�รับคํารับรอง 
 

                          และ 
 

นายยรรยง  กางการ 
 

ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) ผู�ทําคํารับรอง 
 

 

2. คํารับรองนี้เป.นคํารับรองฝ�ายเดียว  มิใช�สัญญาและใช�สําหรับระยะเวลา 1 ป2 เริ่มตั้งแต�วันที่   
1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 

 
3. รายละเอียดของคํารับรอง ได�แก� แผนปฏิบัติราชการของกรมป�าไม�และสํานักจัดการทรัพยากร   

ป�าไม�ที่ 4 (ตาก) กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก ตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติราชการ เป=าหมาย เกณฑ@การให�คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู�ใน
เอกสารประกอบท�ายคํารับรองนี้ 

 
4. ข�าพเจ�า นายสมชัย  มาเสถียร ในฐานะรองอธิบดีกรมป�าไม�ได�พิจารณาและเห็นชอบกับ แผนปฏิบัติ

ราชการและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก)  
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ เป=าหมาย เกณฑ@
การให�คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท�ายคํารับรองนี้ และข�าพเจ�า
ยินดีจะให�คําแนะนํากํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายยรรยง  กางการ
ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) ให�เป.นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
 

แผนปฏบิัติราชการกรมป�าไม� พ.ศ. 2557 
 

วิสัยทัศน1 
� เป.นหน�วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป�าไม�เพื่อประโยชน@สงูสดุของประเทศชาต ิ

 

พันธกิจ  

� ป=องกันรักษาป�า 

� จัดการที่ดินป�าไม� 

� ฟIJนฟูทรัพยากรป�าไม�  

� ส�งเสริมการปลูกป�าในเชิงเศรษฐกิจ  

� ส�งเสริมการมีส�วนร�วมจัดการทรัพยากรป�าไม�ในรูปแบบป�าชุมชน ป�าในเมือง วนเกษตร และอื่น ๆ 

� พัฒนาการอนุญาต และการบริการ 

� วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช�ประโยชน@ทรัพยากรป�าไม� รวมถึงการกําหนด
มาตรฐานและการรับรอง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร1  

� การอนุรักษ@ ป=องกัน ฟIJนฟู และส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป�าไม� เพื่อ
การใช�ประโยชน@อย�างยั่งยืน 

� วิจัยและพัฒนาการป�าไม�เพื่อเพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจและสร�างความพร�อมในการรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ 

 

 

 

 
 
 
 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก)  หน�า 4 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
 

แผนปฏบิัติราชการสํานักจดัการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) พ.ศ. 2557 
 

วิสัยทัศน1 
� เป.นหน�วยงานหลักในการจัดการทรัพยากรป�าไม�ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชน@สูงสุด 

 

 

พันธกิจ  

� ป=องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 

� จัดการที่ดินป�าไม� 

� ฟIJนฟูทรัพยากรป�าไม�  

� ส�งเสริมการปลูกป�าในเชิงเศรษฐกิจ  

� ส�งเสริมการมีส�วนร�วมจัดการทรัพยากรป�าไม�ในรูปแบบป�าชุมชน ป�าในเมือง วนเกษตร และอื่น ๆ 

� ให�บริการด�านการป�าไม� 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร1  

� การอนุรักษ@ ส�งเสริมและจัดการทรัพยากรป�าไม�อย�างสมดุลและยั่งยืน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก)  หน�า 2 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
การประเมินสําหรับส5วนราชการ ประกอบด�วย มิติ 2 มิติ ๔ ด�าน  น้ําหนักรวมร�อยละ 100 ดังนี้ 
  1. มิติที ่1  มติิภายนอก  ด�านการประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ@และผลผลติ) ร�อยละ ๖0 
                ด�านการประเมินคุณภาพ    ร�อยละ ๑0 

2. มิติที ่2  มติิภายใน     ด�านการประเมินประสิทธิภาพ ร�อยละ 20 
                ด�านการพัฒนาองค@การ ร�อยละ 10 

 
การประเมินสําหรับส5วนราชการ คาํนวณจากผลคะแนนถ5วงน้ําหนักของมิติ 4 ด�าน ดังนี ้

ผลคะแนน 
น้ําหนัก 

(%) 
เป;าหมาย/เกณฑ1การให�คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.  ผลคะแนนถ�วงน้ําหนักของ  มติิภายนอก  
 ด�านการประเมนิประสิทธิผล 
 (ผลลัพธ@และผลผลติ) 

๖๐ 1 2 3 4 5 

๒.  ผลคะแนนถ�วงน้ําหนักของ  มติิภายนอก  
 ด�านการประเมนิคุณภาพ  

๑๐ 1 2 3 4 5 

๓.  ผลคะแนนถ�วงน้ําหนักของ  มติิภายใน  
 ด�านการประเมนิประสิทธิภาพ 

20 1 2 3 4 5 

๔.  ผลคะแนนถ�วงน้ําหนักของ  มติิภายใน  
 ด�านการพัฒนาองค@การ 

10 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก)  หน�า 3 
 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

ตัวชี้วัดและเป;าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  ป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 4 (ตาก) กรมป�าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

เป;าหมาย  
ป! 2557 

ข�อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ1การให�คะแนน 
หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
มิติภายนอก น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนร�อยละ 70 โดยมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป;าหมาย และเกณฑ1การให�
คะแนน ดังต5อไปนี้ 

• การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ1และผลผลิต) 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของจํานวนพื้นท่ีป�าไม�ท่ีได�รับการดูแลป;องกันไม5ถูกบุกรุกเปรียบเทียบกับพื้นท่ีเป;าหมาย 
ระดับความสําเร็จของจํานวนพื้นท่ีป�าไม�ท่ี
ได�รับการดูแลป=องกันไม�ถูกบุกรุก
เปรียบเทียบกับพื้นท่ีเป=าหมาย 

10 3         ส�วนป=องกันฯ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานแก�ไขปNญหาไฟป�า 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานแก�ไข
ปSญหาไฟป�า 

10 3         ส�วนป=องกันฯ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกิจกรรมบํารุงรักษาสวนป�าเดิม 
ระดับความสําเร็จของจํานวนพื้นท่ีสวนป�า
เดิมท่ีได�รับการฟIJนฟูบํารุงรักษาของ
กิจกรรมบํารุงรักษาสวนป�าเดิม 

10 3         ส�วนส�งเสริม 
การปลูกป�า 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานการส5งเสริมและพัฒนาการป�าไม� (ร�อยละ20) 
4.1 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร@ชุมชน 5 3         ส�วนจัดการ 

ป�าชุมชน 

4.2 กิจกรรมพัฒนาป�าไม�ร�วมกับองค@กร
และเครือข�ายแบบบูรณาการ 

10 3         ส�วนจัดการ 
ป�าชุมชน 

4.3 กิจกรรมส�งเสริมการจัดการป�าชุมชน 5 3         ส�วนจัดการ 
ป�าชุมชน 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 จํานวนราษฎรท่ีได�รับการตรวจสอบรับรองสิทธิทํากินในพื้นท่ีป�าสงวนแห5งชาติ 
จํานวนราษฎรท่ีได�รับการตรวจสอบรับรอง
สิทธิทํากินในพื้นท่ีป�าสงวนแห�งชาติ  

10 3         ส�วนจัดการ 
ท่ีดินป�าไม� 

น้ําหนักรวม 60           

• การประเมินคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร�อยละความพึงพอใจของผู�รับบริการ (ร�อยละ5 ) 
6.1 ความพึงพอใจในการอนุญาต
อุตสาหกรรมไม�ทุกประเภท 

2.5 3         ส�วนป=องกันฯ 

6.2 ความพึงพอใจในการอนุญาตการใช�
ประโยชน@พื้นท่ีป�าไม� 

2.5 3         ส�วนจัดการท่ีดิน 



 
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

เป;าหมาย  
ป! 2557 

ข�อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ1การให�คะแนน 
หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการ 

5 3         ส�วนส�งเสริม 
การปลูกป�า 

น้ําหนักรวม 10           

มิติภายใน  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนร�อยละ 30 โดยมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป;าหมาย และเกณฑ1การให�คะแนน 
ดังต5อไปนี้  

• การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 ตัวช้ีวัดการเบิกจ5ายเงินงบประมาณ  (ร�อยละ 10) 
8.1 การเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย
ลงทุน 

5 3         ฝ�ายการเงิน 
และบัญชี 

8.2 การเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย
ภาพรวม 

5 3         ฝ�ายการเงิน 
และบัญชี 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส�วน
ราชการ 

5 3         ฝ�ายพัสดุ 
ส�วนอํานวยการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข�อมูลเพื่อใช�ในการปฏิบัติงาน 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข�อมูล
เพื่อใช�ในการปฏิบัติงาน 

5 3         ส�วนจัดการ 
ท่ีดินป�าไม� 

น้ําหนักรวม 20           

• การพัฒนาองค1การ 
ตัวช้ีวัดท่ี 11 ร�อยละจํานวนบุคลากรท่ีได�รับการพัฒนา/ฝYกอบรม/ประชุม/สัมมนา  
ร�อยละจํานวนบุคลากรท่ีได�รับการพัฒนา/
ฝWกอบรม/ประชุม/สัมมนา  

2.5 3         ฝ�ายบริหารท่ัวไป 
ส�วนอํานวยการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของค5าเฉล่ียถ5วงน้ําหนักในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค1การท่ีดี 
ระดับความสําเร็จของค�าเฉล่ียถ�วงนํ้าหนัก
ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค@การท่ีดี 

5 3         ฝ�ายแผนงาน
และงบประมาณ 
ส�วนอํานวยการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ระดับความสําเร็จของความโปร5งใสในการปฏิบัติงาน 
ระดับความสําเร็จของความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

2.5 3         ส�วนป=องกันฯ 

น้ําหนักรวม 10           

น้ําหนักรวมท้ังหมด 100           



 
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
 

สารบัญ 
                                                                                                                 หน�า 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดระดับสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) กรมป�าไม�  
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของจํานวนพื้นที่ป�าไม�ที่ได�รับการดูแลป=องกัน 1 
  ไม�ถูกบุกรุกเปรียบเทียบกบัพื้นที่เป=าหมาย 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานแก�ไขปSญหาไฟป�า 5 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 7 
  กิจกรรมบํารุงรักษาสวนป�าเดิม 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานการส�งเสริมและ 9 
  พัฒนาการป�าไม� 
 ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนราษฎรที่ได�รับการตรวจสอบรับรองสิทธิทํากินในพื้นที่ 15 
  ป�าสงวนแห�งชาติ 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 ร�อยละความพึงพอใจของผู�รับบริการ 17 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 21 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 23 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 29 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข�อมูลเพื่อใช�ในการปฏิบัติงาน 31 
 ตัวช้ีวัดที่ 11 ร�อยละจํานวนบุคลากรที่ได�รับการพัฒนา/ฝWกอบรม/ประชุม/สัมมนา 33 
 ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของค�าเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการดําเนินกิจกรรม/ 35 
  โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค@การที่ดี 
 ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 38 

แผนผังยุทธศาสตร@และตารางแสดงความรับผิดชอบ (O/S Matrix) 40 

 

 

 
 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ของระดับสํานักจัดการทรพัยากรป�าไม�ท่ี ๔ (ตาก)  

กรมป�าไม� 
(KPI Template) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

มิติภายนอก 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ1และผลผลิต) 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1 :  ระดับความสาํเร็จของจํานวนพื้นที่ป�าไม�ทีไ่ด�รับการดูแลป=องกันไม�ถูกบุกรุก 

 ทําลายเปรียบเทียบกับพื้นที่เป=าหมาย 

หน5วยวัด : ไร� 

น้ําหนัก : ร�อยละ 10 

 
คําอธิบาย :  

1. พื้นท่ีป�าไม� หมายถึง พื้นที่ป�าสงวนแห�งชาติที่อยู�ในความรับผิดชอบของกรมป�าไม� ซึ่งเป.นพื้นที่
ป�าที่ได�จากการสํารวจและวิเคราะห@ข�อมูลสภาพพื้นที่ป�าไม�  โดยใช�การแปลตีความภาพถ�ายดาวเทียม ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ.2555-2556 จากสํานักจัดการที่ดินป�าไม�  

 
2. พื้นท่ีป�าถูกบุกรุกทําลาย หมายถึง  พื้นที่ป�าไม�จากภาพถ�ายดาวเทียม ประจําป2งบประมาณ 

พ.ศ.2555-2556 จากการสํารวจของสํานักจัดการที่ดินป�าไม�  ถูกลักลอบตัดต�นไม�จนมีสภาพเสื่อมโทรม 
และพื้นที่ป�าไม�ซึ่งถูกแผ�วถางทําลายยึดถือครอบครองโดยไม�ชอบด�วยกฎหมายที่เจ�าหน�าที่ตรวจพบและ
ดําเนินการตามระเบียบวิธีเพื่อให�มีการดําเนินการตามกฎหมาย และตามหลักวิชาการ ประจําป2งบประมาณ 
พ.ศ. 2557     

 
3.พื้นท่ีป�าถูกบุกรุกทําลาย 
  4.1) ในป2งบประมาณ พ.ศ. 2553 พื้นที่ป�าถูกบุกรุกจํานวน 4,668 ไร� 
  4.2) ในป2งบประมาณ พ.ศ. 2554 พื้นที่ป�าถูกบุกรุกจํานวน 7,167 ไร� 
  4.3) ในป2งบประมาณ พ.ศ. 2555 พื้นที่ป�าถูกบุกรุกจํานวน 6,802 ไร� 
  4.4) ในป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 พื้นที่ป�าถูกบุกรุกจํานวน 4,849 ไร� 

ค�าเฉลี่ยพื้นที่ป�าถูกบุกรุกทําลายในป2งบประมาณ พ.ศ.2553-2556 เท�ากับ 5,871 ไร� 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

วิธีการท่ีนําไปสู5ความสําเร็จในการดูแลป;องกันพืน้ท่ีป�าไม5ให�ถูกบุกรุกทําลาย ตามลําดับความสําคัญดังนี ้
 1.  การสร�างการมีส�วนร�วมของประชาชน  ชุมชน  องค@กรปกครองส�วนท�องถ่ินในหลักการของบ�าน  
วัด โรงเรียน  โดยการเข�าไปสร�างเครือข�ายให�ชุมชนที่อยู�รอบๆพื้นที่ป�า  ให�มีความตระหนักและมีจิตสํานึก  มี
จิตใจศรัทธาในการที่จะเข�ามามีส�วนร�วม  เน�นความสําคัญของทรัพยากรป�าไม�ที่ชุมชนนั้นๆตั้งอยู�  โดยให�วัด  
โรงเรียนเป.นศูนย@กลาง 
 2.  ดําเนินการประชาสัมพันธ@ทุกภาคส�วน  ทั้งในเมืองและชนบทให�มีความตื่นตัวในการอนุรักษ@ทรัพยากรป�า
ไม�  โดยตระหนักถึงผลกระทบในวิกฤตของภาวะน้ําท�วม  และฝนแล�งไม�เป.นไปตามฤดูกาล  โดยการสร�างกระแส
ในการอนุรักษ@ทรัพยากรป�าไม� 
 3.  ให�สังคมส�วนรวมเป.นผู�ช้ีนําและตัดสิน  ในกรณีที่มีการกระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายว�าด�วยการป�า
ไม�ในพื้นที่นั้นๆ 
 4.  การออกตรวจป=องปรามและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับกฎหมายว�าด�วยการป�าไม�ใน
พื้นที่ที่คาดว�าจะมีการบุกรุกพื้นที่ป�าไม�ในการประกอบธุรกิจเกษตรตามกระแสความต�องการของตลาดด�าน
วัตถุดิบ 
 5. การจัดสรรที่ดินทํากินและเสริมสร�างอาชีพให�ประชาชนมีรายได�ที่เพียงพอที่จะดํารงชีวิตอยู�ได� โดย
ไม�ต�องเข�าไปบุกรุกทําลายป�า 
 6.  การบังคับใช�กฎหมาย  ให�มีความเสมอภาคและเท�าเทียมกัน 
 
เกณฑ1การให�คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ1การให�คะแนน 

1 
จํานวนพื้นที่ป�าถูกบุกรุกทําลายในป2งบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้น 10% ของค�าเฉลีย่พื้นที่ป�าถูก
บุกรุกทําลายในป2งบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 เท�ากับ 5,871 ไร� 

2 
จํานวนพื้นที่ป�าถูกบุกรุกทําลายในป2งบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้น 5% ของค�าเฉลีย่พื้นทีป่�าถูกบุก
รุกทําลายในป2งบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 เท�ากับ 5,871   ไร� 

3 
จํานวนพื้นที่ป�าถูกบุกรุกทําลายในป2งบประมาณ 2557 เท�ากับค�าเฉลี่ยพื้นที่ป�าถูกบุกรุกทําลาย
ในป2งบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556  เท�ากับ 5,871   ไร� 

4 
จํานวนพื้นที่ป�าถูกบุกรุกทําลายในป2งบประมาณ 2557 ลดลง 5 % ของค�าเฉลีย่พื้นที่ป�าถูกบุก
รุกทําลายในป2งบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556  เท�ากับ 5,871   ไร� 

5 
จํานวนพื้นที่ป�าถูกบุกรุกทําลายในป2งบประมาณ 2557 ลดลง 10% ของค�าเฉลี่ยพื้นทีป่�าถูกบุก
รุกทําลายในป2งบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556  เท�ากับ 5,871   ไร� 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
เงื่อนไข :  

ในป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 เหตุผลที่ยอมรับว�ายังคงมีการบุกรุกทําลายพื้นที่ป�าไม� เนื่องจากมี
ปSจจัยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมไม�สามารถควบคุมได� เช�น ผลจากนโยบายของรัฐบาลที่
เก่ียวข�องกับการส�งเสริมการท�องเที่ยว การส�งเสริมการปลูกพืชเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน และการส�งเสริม
การปลูกยางพารา รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ที่มีผลกระทบต�อการบุกรุกพื้นที่ป�า ประกอบกับประชาชนที่อยู�บริเวณ
โดยรอบพื้นที่ป�าไม�ไม�มีที่ดินทํากินเป.นของตนเองทําให�ต�องเข�าไปลักลอบแผ�วถางป�าเพื่อปลูกพืชผลอาสิน 
 

รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน :  
 

ข�อมูลพื้นฐาน 
หน5วย

วัด 
ผลการดําเนนิงานในป!งบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 
พื้นท่ีป�าถูกบุกรุกทําลาย ไร� 4,668 7,167 6,802 4,849 

 
แหล5งข�อมูล / วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 

1. แหล�งข�อมูลจากหน�วยงาน คือ 
 ส�วนป=องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า  ฝ�ายป=องกันรักษาป�า 

2. วิธีจัดเก็บข�อมลู 
 ฝ�ายป=องกันรักษาป�ารับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําป2งบประมาณ 
พ.ศ.2557 จากทุกส�วน/ฝ�ายที่เก่ียวข�อง 

3. ความถ่ีในการจัดเก็บข�อมูล   
     จัดเก็บและรวบรวมข�อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายชัยรัตน@  แสงปาน   ผู�อํานวยการส�วนป=องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕๕๕-๘๐๒๒ 

 2) นายสมจติร  ตะเภา  เจ�าพนักงานป�าไม�ชํานาญงาน 
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕๕๕-๘๐๒๒ 
 3) นางสาวเพชรรัตน@  ช�างงาม  เจ�าหน�าที่ธุรการ 
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕๕๕-๘๐๒๒ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
ตัวชี้วัดท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานแก�ไขปNญหาไฟป�า 

หน5วยวัด :  ระดับ 

น้ําหนัก    :  ร�อยละ 10 

คําอธิบาย :  
 1. การดําเนินงานแก�ไขปSญหาไฟป�า หมายถึง การดําเนินงานตามแผนงาน กิจกรรมแก�ไขปSญหาไฟป�า 
ที่ได�ดําเนินการในป2งบประมาณ พ.ศ.2557 
 2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน วัดจากผลสําเร็จในการดําเนินงานของหน�วยงานตาม
กิจกรรมที่กําหนด ได�แก� การประสานเครือข�ายเพื่อการแก�ไขปSญหาไฟป�า การเสวนาเครือข�ายระดับตําบลเพื่อ
การแก�ไขปSญหาไฟป�า การประสานการดําเนินงานร�วมกับหน�วยงานและองค@กรทุกภาคส�วนในพื้นที่ และการ
รณรงค@เพื่อลดไฟป�าในพื้นที่ทุกรูปแบบ 
 3. ประชาชนกลุ�มเป=าหมาย หมายถึง ประชาชน ซึ่งมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการแก�ไขปSญหาไฟป�า 
โดยการเข�าร�วมในกิจกรรมที่หน�วยงานกําหนด 
 
เกณฑ1การให�คะแนน :   
   

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ1การให�คะแนน 

1 ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ ได�แล�วเสร็จ ร�อยละ 80 ของแผนปฏิบัติงาน 
ป2งบประมาณพ.ศ. 2557 

2 ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ ได�แล�วเสร็จ ร�อยละ 90 ของแผนปฏิบัติงาน 
ป2งบประมาณพ.ศ. 2557 

3 ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ ได�แล�วเสร็จ ร�อยละ 100 ของแผนปฏิบัติงาน 
ป2งบประมาณพ.ศ. 2557 

4 ร�อยละ 90 ของประชาชนกลุ�มเป=าหมาย ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีส�วนร�วมในการบริหาร
จัดการแก�ไขปSญหาไฟป�า 

5 ร�อยละ 100 ของประชาชนกลุ�มเป=าหมาย ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีส�วนร�วมในการบริหาร
จัดการแก�ไขปSญหาไฟป�า 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
 
รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน :  

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน5วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ป!งบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ระดับความสาํเร็จของการดําเนินงาน
แก�ไขปSญหาไฟป�า 

ระดับ 4 4 4 

 

แหล5งข�อมูล / วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 
1. แหล�งข�อมูลจากหน�วยงาน คือ 

 ส�วนป=องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า  ฝ�ายป=องกันรักษาป�า 
2. วิธีจัดเก็บข�อมลู 

 ฝ�ายป=องกันรักษาป�ารับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําป2งบประมาณ 
พ.ศ.2557 จากทุกส�วน/ฝ�ายที่เก่ียวข�อง 

3. ความถ่ีในการจัดเก็บข�อมูล   
     จัดเก็บและรวบรวมข�อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 
 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายชัยรัตน@  แสงปาน   ผู�อํานวยการส�วนป=องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕๕๕-๘๐๒๒ 

 2) นายสมจติร  ตะเภา  เจ�าพนักงานป�าไม�ชํานาญงาน 
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕๕๕-๘๐๒๒ 

 3) นายวสิันต@  อ�อนทะ  เจ�าหน�าที่ธุรการ 
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕๕๕-๘๐๒๒ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
ตัวชี้วัดท่ี  3    ระดับความสําเร็จของจํานวนพืน้ท่ีสวนป�าเดิมท่ีได�รับการฟcdนฟูบาํรุงรักษาของ  
                      กิจกรรมบํารุงรักษาสวนป�าเดิม 

หน5วยวัด       : ระดับ 

น้ําหนัก : ร�อยละ 10 

คําอธิบาย :  

• เป.นกิจกรรมสําหรับการบํารุงสวนป�าเดิมที่ปลูกด�วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภท ตั้งแต�สวนป�าเดิมอายุ 2 ป2 ถึง 10 ป2 

• เพื่อให�ต�นไม�ที่ปลูกฟIJนฟูในสวนป�าเดิมสามารถตั้งตัวและเจริญเติบโตดี 

• เป.นขั้นตอนการจัดการเพื่อเร�งฟIJนฟูความอุดมสมบูรณ@ของสภาพป�า 

• จํานวนพื้นที่สวนป�าเดิมที่ได�รับการฟIJนฟูบํารุงรักษา เนื้อที่ ๕๖,๖๘๐  ไร� 

• ความสมบูรณ@ของพื้นที่ป�าเสือ่มโทรมทีไ่ด�รับการฟIJนฟูตามเกณฑ@ที่กําหนด มีดงันี้ 
(1) จํานวนพื้นที่ป�าเสือ่มโทรมได�รับการบํารุงรักษาป�าครบตามเป=าหมายแผนปฏิบัติงานป2ฯ 2557 
(2) จํานวนต�นไม�ที่ปลูกบํารุงรักษาป�ามีจํานวนไม�น�อยกว�า 200 ต�นต�อไร� 
(3) อัตราการรอดตายของต�นไม�ทีป่ลูกไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

 

เกณฑ1การให�คะแนน :   
   

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ1การให�คะแนน 

1 ดําเนินกิจกรรมตามแผนได�แล�วเสร็จร�อยละ 80 ของแผนปฏิบัติงานป2งบประมาณ พ.ศ.2557 

2 ดําเนินกิจกรรมตามแผนได�แล�วเสร็จร�อยละ 90 ของแผนปฏิบัติงานป2งบประมาณ พ.ศ.2557 

3 ดําเนินกิจกรรมตามแผนได�แล�วเสร็จร�อยละ 100 ของแผนปฏิบัติงานป2งบประมาณ พ.ศ.2557 

4 ร�อยละ 90 ของพื้นที่เป=าหมายที่ได�รับการบํารุงรักษาตามแผนปฏิบัติงานป2งบประมาณ พ.ศ.
2557 ยังคงความสมบูรณ@ตามเกณฑ@ที่กําหนด 

5 ร�อยละ 100 ของพื้นที่เป=าหมายที่ได�รับการบํารุงรักษาตามแผนปฏิบัติงานป2งบประมาณ พ.ศ.
2557 ยังคงความสมบูรณ@ตามเกณฑ@ที่กําหนด 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน :  
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน5วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ป!งบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ กิจกรรม
บํารุงรักษาสวนป�าเดิม 

ระดับ 76,700 86,297 60,824   

 
แหล5งข�อมูล / วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 
 แหล5งข�อมูล : 

1.  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช�จ�ายเงิน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2557 กิจกรรมบํารุงรักษาสวน
ป�าเดิม 

2. ข�อมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ�ายเงินประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2557 
(รายเดือน) (แบบ สปร.2) 

3. ข�อมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช�จ�ายงบประมาณ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.
2557 (แบบ สงป.) 

 วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 
1. วิธีจัดเก็บข�อมลู 

 ส�วนอาํนวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนนิการ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.
2557 จากทุกส�วน/ฝ�ายที่เก่ียวข�อง 

2. ความถ่ีในการจัดเก็บข�อมูล   
     จัดเก็บและรวบรวมข�อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดอืน  9 เดือน และ 12 
เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายสมศักดิ์  สมานไทย  ผู�อํานวยการส�วนส�งเสริมการปลูกป�า  
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕89-4076 
 2) นางสาวเตือนใจ  ประทุมมา  นักวิชาการป�าไม�ปฏิบัติการ 
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕89-4076 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
ตัวชี้วัดท่ี 4 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานการส5งเสริมและพัฒนาการ 
   ป�าไม� 

หน5วยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : ร�อยละ 20 

คําอธิบาย :  

• กิจกรรมที่นํามาประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนงานการส�งเสริมและ 
พัฒนาการป�าไม� ในป2งบประมาณ พ.ศ.2557 ของกรมป�าไม� ได�แก� 
    4.1 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร@ชุมชน 
    4.2 กิจกรรมพัฒนาป�าไม�ร�วมกับองค@กรและเครือข�ายแบบบูรณาการ 
    4.3 กิจกรรมส�งเสริมการจัดการป�าชุมชน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 : กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร1ชุมชน 

หน5วยวัด  : ระดับ 

น้ําหนัก : ร�อยละ 5 

คําอธิบาย :  
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาวนศาสตร@ 
(1) ศึกษาชนิดพันธุ@ไม� 

  สํารวจชนิดพันธุ@ไม�ที่สามารถใช�ส�วนต�างๆ เป.นอาหาร เป.นสมุนไพร และเพื่อการค�าทัง้ไม�ยืน
ต�น ไม�พุ�ม ไม�ช้ันล�าง พืชหัว หรือไม�เลื้อย ในพื้นที่รับผิดชอบ และคัดเลือกชนิดพันธุ@ไม�ที่สาํคัญ  ศึกษาการ
จัดการเป.นแหล�งผลติ  การปลูก  การดูแลรักษา  การเก็บเก่ียวผลผลติ  วิเคราะห@ผลผลติทางเศรษฐกิจ และ
ความเป.นไปได�ในการส�งเสริมเผยแพร� 

(2) ศึกษาภูมิปSญญาท�องถ่ิน 
  รวบรวมภูมิปSญญาท�องถ่ินด�านการใช�ประโยชน@จากป�า เช�น พืชอาหาร พืชสมนุไพร เป.นต�น 
โดยจัดทํารายละเอียดในการปลูก บํารุง จัดหา การเก็บรักษา วิธีการแปรรูป และใช�ประโยชน@  และแนวทางใน
การพัฒนาภูมิปSญญาท�องถ่ินด�านการอนุรักษ@ของชุมชน เช�น การบวชป�า การเลี้ยงผีขุนน้าํ  เป.นต�น  โดยจัดทํา
รายละเอียดเก่ียวกับที่มา แนวคิด รูปแบบพิธีการ ความสําเร็จของการดําเนนิการ ทัศนคติของชุมชนต�อภูมิ
ปSญญาดังกล�าว เป.นต�น  เพื่อเผยแพร�ความรู�ให�แก�ชุมชน และผู�สนใจต�อไป 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
(3) กิจกรรมฝWกอบรม ราษฎร หลักสตูร “วนเกษตร” จํานวน 1 รุ�น  25 คน 

  คัดเลือกราษฎรในหมู�บ�านเป=าหมายที่กรมป�าไม�อนมุัติจัดตั้งป�าชุมชน  ในช�วงป2 พ.ศ.2551-
2555  จํานวน 25 คน  เข�ารับการฝWกอบรม หลักสตูร “วนเกษตร”  จํานวน 1 รุ�น  โดยจัดให�มีการบรรยาย 
1 วัน และศึกษาดูงาน 1 วัน 

(4) กิจกรรมศึกษาด�านวนศาสตร@ชุมชน 
  คัดเลือกพื้นที่ป�าชุมชนทีไ่ด�รับอนุมัติจากกรมป�าไม� และถูกกําหนดเป.นหมู�บ�านเป=าหมาย
กิจกรรมส�งเสริมการจัดการป�าชุมชน  ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2557  จํานวน 1 แห�ง  สาํหรับดาํเนิน
การศึกษา เรื่อง “โครงการศกึษาและตดิตามความหลากหลายทางชีวภาพและการสะสมคาร@บอนของป�าชุมชน  
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2557 
 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2 : กิจกรรมพัฒนาป�าไม�ร5วมกับองค1กรและเครือข5ายแบบบูรณาการ 

หน5วยวัด  : ระดับ 

น้ําหนัก : ร�อยละ 10 

คําอธิบาย :  
           การดําเนนิกิจกรรมพัฒนาป�าไม�ร�วมกับองค@กรและเครือข�ายแบบบูรณาการ พิจารณาจากการพัฒนา
ป�าไม�ร�วมกับองค@กรและเครือข�ายแบบบูรณาการที่ได�รับอนมุัติและดําเนินการตามวัตถุประสงค@โครงการ ได�แก� 
 ก. ดําเนินการส�งเสริมผู�ทรงภมูิปSญญาท�องถ่ินป�าไม�ระดับจังหวัด 3 จังหวัด 
 ข. ส�งเสริมเครือข�ายป�าชุมชน  213 หมู�บ�าน 
 ค. จัดประชุมเครือข�ายป�าชุมชนระดับอาํเภอจังหวัดตาก  426 คน 
 ง. จัดประชุมเครือข�ายป�าชุมชนระดับจังหวัดตาก  426 คน 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3 : กิจกรรมส5งเสริมการจัดการป�าชุมชน 

หน5วยวัด  : ระดับ 

น้ําหนัก : ร�อยละ 5 

คําอธิบาย :  
- การดําเนินงานกิจกรรมส�งเสริมการจัดการป�าชุมชน หมายถึง ภาพรวมของการส�งเสริม 

สนับสนุนให�ราษฎรในชุมชนที่กําหนดเข�ามามีส�วนร�วมกับพนักงานเจ�าหน�าที่ในการดําเนินงานตามโครงการป�า
ชุมชนในพื้นที่ที่ได�รับอนุญาต เพื่อประโยชน@ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบํารุงซึ่งทรัพยากรป�าไม� และให�เกิด
ประโยชน@แก�ชุมชนและประเทศชาติ 

- การอนุมัตโิครงการป�าชุมชน หมายถึง การใช�อํานาจของอธิบดีกรมป�าไม�ตามกฎหมาย 
อนุมัตโิครงการป�าชุมชนที่พนักงานเจ�าหน�าที่ร�วมกับชุมชนจัดทําเสนอเป.นการจัดตั้งป�าชุมชน    

    ซึ่งการจัดตั้งป�าชุมชนเป.นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการส�งเสริมการจัดการป�าชุมชน และ 
เป.นผลจากการที่พนักงานเจ�าหน�าที่ไปส�งเสริมการดําเนินงานป�าชุมชนให�ราษฎรเกิดความตระหนักเห็น
ประโยชน@และคุณค�าของทรัพยากรป�าไม� จึงรวมกลุ�มกันแสดงความประสงค@ขออาสาเข�าร�วมดําเนินงานกับ
ภาครัฐ โดยกลุ�มราษฎรนั้นเป.นผู�ที่มีอายุไม�ต่ํากว�า 18 ป2บริบูรณ@ จํานวน 50 คนขึ้นไป ร�วมกันยื่นคําขอ
อนุญาตจัดทําโครงการป�าชุมชนตามแบบ ปชช.1 และมีการร�วมกันตรวจสอบสภาพป�าฯ ตามแบบ ปชช.2 ซึ่ง
ระหว�างนั้นจะมีการแนะนําให�ชุมชนจัดทําประชาคมเพื่อวางแผนการดําเนินงานและจัดทําโครงการป�าชุมชน 
ตามแบบ ปชช.3 เสนอต�อกรมป�าไม� โดยอธิบดีกรมป�าไม�จะพิจารณาอนุมัตโิครงการป�าชุมชนเมื่อได�ตรวจสอบ
แล�ว และสั่งให�พนักงานเจ�าหน�าที่ไปดําเนินงานร�วมกับชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ ตามอํานาจที่บัญญัติไว�ในกฎหมาย
ว�าด�วยการป�าไม�ที่เก่ียวข�อง 

- ระดับความสําเร็จ พิจารณาจากผลการดําเนินงานป�าชุมชนพื้นที่หมู�บ�านที่ได�รับการ 

กําหนดให�ดําเนนิงานการส�งเสริมการจัดการป�าชุมชนในป2งบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 12 หมู�บ�าน ที่
ได�รับการส�งเสริมให�มีส�วนร�วมในการจัดการป�าชุมชนร�วมกับกรมป�าไม� ในการดูแลรักษา บริหารจัดการป�าใน
ท�องถ่ินตามความเหมาะสมและความต�องการของชุมชน 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

ตารางกิจกรรม และหน5วยงานรับผิดชอบดําเนนิงานส5งเสริมและพัฒนาการป�าไม� 
ลําดับ กิจกรรม น้ําหนัก หน5วยงานรับผิดชอบ

ดําเนินการ 
หมายเหตุ 

(1) กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร@ชุมชน 5 ส�วนจัดการป�าชุมชน 
 

 

(2) กิจกรรมพัฒนาป�าไม�ร�วมกบัองค@กร
และเครือข�ายแบบบูรณาการ 

10 ส�วนจัดการป�าชุมชน 
 

 

(3) กิจกรรมส�งเสริมการจัดการป�าชุมชน 5 ส�วนจัดการป�าชุมชน 
 

 

 รวม 20   
 
เกณฑ1การให�คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ@การให�คะแนนดังนี้ 

เกณฑ1การให�คะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 
โดยท่ี 
ระดับ 1 : ดําเนินกิจกรรมตามแผนได�แล�วเสร็จร�อยละ 90 ของแผนปฏิบัติงานป2 2557  
ระดับ 2 : ดําเนินกิจกรรมตามแผนได�แล�วเสร็จร�อยละ 100 ของแผนปฏิบัติงานป2 2557   
ระดับ 3 :  - ร�อยละ 85 ของผู�มีส�วนได�เสีย องค@กร หน�วยงานที่เก่ียวข�อง ประชาชน ชุมชน  

               กลุ�มเป=าหมาย สามารถนําความรู�ที่ได�รับการถ�ายทอดไปใช�ประโยชน@ในด�านต�างๆ 
   - ร�อยละ 75 ของกลุ�มเป=าหมายที่ได�รับการถ�ายทอดความรู� มีความพึงพอใจต�องานการ 
   ส�งเสริมและพัฒนาการป�าไม� 

ระดับ 4 : - ร�อยละ 90 ของผู�มีส�วนได�เสยี องค@กร หน�วยงานที่เก่ียวข�อง ประชาชน ชุมชน 
               กลุ�มเป=าหมาย สามารถนําความรู�ที่ได�รับการถ�ายทอดไปใช�ประโยชน@ในด�านต�างๆ 
              - ร�อยละ 80 ของกลุ�มเป=าหมายที่ได�รับการถ�ายทอดความรู� มีความพึงพอใจต�องานการ 
              ส�งเสริมและพัฒนาการป�าไม� 
ระดับ 5 : - ร�อยละ 95 ของผู�มีส�วนได�เสยี องค@กร หน�วยงานที่เก่ียวข�อง ประชาชน ชุมชน  
              กลุ�มเป=าหมาย สามารถนําความรู�ที่ได�รับการถ�ายทอดไปใช�ประโยชน@ในด�านต�างๆ 
              - ร�อยละ 85 ของกลุ�มเป=าหมายที่ได�รับการถ�ายทอดความรู� มีความพึงพอใจต�องานการ 
              ส�งเสริมและพัฒนาการป�าไม� 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

เงื่อนไข : 
 ส�วนราชการต�องดําเนินการตามแผนในระดับที ่1 ได�มากกว�าร�อยละ 90 จึงจะพิจารณาประเมินผล
คะแนนในระดับที่ 2-5 

วิธีการถ5ายทอดความรู�สู5กลุ5มเป;าหมาย ได�แก� 
- การประชาสัมพันธ@ ติดตามแนะนํา 
- การเผยแพร�ความรู� 
- การฝWกอบรม สมัมนา และการแสดงนิทรรศการ 
- การสร�างเครือข�าย 

การนําความรู�ท่ีได�รับการถ5ายทอดไปใช�ประโยชน1ด�านต5างๆ  ได�แก� 

1. ถ�ายทอดและประชาสัมพันธ@ต�อ 
2. สามารถนาํความรู�ที่ได�รับไปปฏิบัตไิด� 
3. ใช�สอยในครัวเรือน 
4. เพิ่มรายได�เมือ่จําหน�าย 
5. ลดรายจ�ายเมือ่ใช�สอย 
 

รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน :  

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน5วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ป!งบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานส�งเสริมและพัฒนาการป�าไม�    
(1) กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร@ชุมชน 
   (1.1) ศึกษาพันธุ@ไม� 
   (1.2)ศึกษาภูมปิSญญาท�องถิ่น 
   (1.3)ฝWกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร”   
   (1.4)ศึกษาด�านวนศาสตร@ชุมชน 

 
เร่ือง 
เร่ือง 

รุ�น/คน 
เร่ือง 

 
1 
1 

1/25 
1 

 
1 
1 

1/25 
1 

 
1 
1 

1/25 
1 

(2) กิจกรรมพัฒนาป�าไม�ร�วมกับองค@กรและ
เครือข�ายแบบบูรณาการ 
   (2.1)ส�งเสริมผู�ทรงภมูิปSญญาท�องถิ่นป�าไม�
ระดับจังหวัด 
   (2.2)ส�งเสริมเครือข�ายป�าชุมชน 
   (2.3)จัดประชุมเครือข�ายป�าชุมชนระดับ
อําเภอ จังหวัดตาก 
   (2.4)จัดประชุมเครือข�ายป�าชมุชนระดับ
จังหวัดตาก 

แห�ง 
 

จังหวัด 
 

หมู�บ�าน 
คน 
 

คน 

1 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

1 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

1 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

(3) กิจกรรมส�งเสริมการจัดการป�าชมุชน หมู�บ�าน  16 12 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายจีระ  ทรงพุฒิ   ผู�อํานวยการส�วนจัดการป�าชุมชน 

 2) นายพิพัฒน@  เกตุด ี นักวิชาการป�าไม�ชํานาญการ 

 3) ว�าที่ร�อยตรีคําใส  บํารุงภกัดี  นักวิชาการป�าไม�ปฏิบัติการ 

 4) นางสาวพิมพ@ชนก  การถาง   เจ�าพนักงานธุรการ 

       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕512-1142 ต�อ 854 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
ตัวชี้วัดท่ี 5 :  จํานวนราษฎรท่ีได�รับการตรวจสอบรับรองสิทธิทํากินในพื้นท่ีป�าสงวนแห5งชาต ิ

หน5วยวัด :  ราย 

น้ําหนัก :  ร�อยละ 10 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากจํานวนรายของราษฎรที่ได�รับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทํากินในพื้นที่ป�า
สงวนแห�งชาติตามเป=าหมายทีไ่ด�รับในป2งบประมาณ พ.ศ.2557 

• การตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทํากินในพื้นที่ป�าสงวนแห�งชาติ หมายถึง กระบวนงานเพื่อ
ดําเนินการไปสู�การรับรองสิทธิการอยู�อาศยัทํากินของราษฎรในพื้นที่ป�าสงวนแห�งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

• กําหนดค�าเป=าหมายระดับ 3 เท�ากับ แผนปฏิบัติราชการ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2557 
หรือเท�ากับค�าเฉลี่ยย�อนหลงั 4 ป2 (พ.ศ.2553-2556) 
 

เกณฑ1การให�คะแนน :  
 ช�วงปรับเกณฑ@การให�คะแนน +/- 85 ราย ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ@การให�คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1,610 ราย 1,695 ราย 1,780 ราย 

 

1,805 ราย 1,950 ราย 

เงื่อนไข :    
การดําเนินการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทํากิน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป.นการ

ดําเนินการในพื้นที่ป�าสงวนแห�งชาติ จะดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์ให�กับราษฎร จํานวน 
1,780 ราย โดยได�ตั้งเป=าหมายว�าจะดําเนินการได�แล�วเสร็จตามจํานวนเป=าหมายของกลุ�มราษฎร แต�การ
ดําเนินการในพื้นที่จริง อาจมีข�อจํากัดในสภาพพื้นที่ และข�อเรียกร�องของราษฎร ซึ่งจะส�งผลต�อค�าเป=าหมาย
ของจํานวนราษฎรที่ได�รับการตรวจเพื่อรับรองสิทธิทํากิน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน :  

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน5วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีตป!งบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
จํานวนราษฎรที่ได�รับการตรวจสอบรับรอง
สิทธิทํากินในพื้นที่ป�าสงวนแห�งชาติ 

ราย 
2,678 2,525 2,146 

 
แหล5งข�อมูล / วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 

1. แหล�งข�อมูลจากหน�วยงาน คือ 
     จากหน�วยงาน คือ สํานักจัดการที่ดินป�าไม� เป.นหน�วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงานจากโครงการจัดการทรัพยากรป�าไม�ในพื้นที่ป�าสงวนแห�งชาติซึ่งเป.น หน�วยปฏิบัติ 
 

2. วิธีจัดเก็บข�อมลู 
 โครงการจัดการทรัพยากรที่ดนิและป�าไม�ในพื้นที่ป�าสงวนแห�งชาติแต�ละโครงการ เป.น
หน�วยงานปฏิบัต ิและรายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทํากินในพื้นที่ป�า
สงวนแห�งชาต ิ ส�วนจัดการที่ดินป�าไม�ทําการรวบรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

3. ความถ่ีในการจัดเก็บข�อมูล   
     จัดเก็บและรวบรวมข�อมูลเป.นรายเดอืน 

    

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

 เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 
ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายนฤพนธ@  ทิพย@มณฑา  ผู�อํานวยการส�วนจัดการทีด่นิป�าไม� 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑๑๔๒ ต�อ๕๐๕       
 2) นายมณโีชต ิ ฉกรรจ@ศิลปp  เจ�าพนักงานป�าไม�ชํานาญงาน 

 เบอร1ติดต5อ :   089-9578705      
 3) นายยุทธ  กุณา  นักวิชาการป�าไม�ปฏิบัติการ 

   เบอร1ติดต5อ :   081-1694164      
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

มิติภายนอก 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินคุณภาพ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 6 ร�อยละของระดับความพงึพอใจของผู�รับบรกิาร  
 

น้ําหนัก : ร�อยละ 5 
 

คําอธิบาย :   

• ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว�า “การบริหารราชการต�องเป.นไปเพื่อประโยชน@สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐความ
มีประสิทธิภาพ ความคุ�มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน�วยงานที่ไม�จําเป.น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให�แก�ท�องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน มีผู�รับผิดชอบต�อผลของงาน” การปรับปรุง
คุณภาพการให�บริการจึงเป.นแนวทางหนึ่งที่จําเป.นอย�างยิ่งเพื่อให�การบริหารราชการเป.นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถตอบสนองตามความต�องการของประชาชน 

• ผู�รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู�มารับบริการโดยตรง หรือเจ�าหน�าที่ของรัฐ (ที่ไม�ใช�เจ�าหน�าที่
ของส�วนราชการผู�ให�บริการ) หรือหน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส�วนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการของส�วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
ได�รับความอนุเคราะห@จากสํานักงานสถิติแห�งชาติเป.นผู�ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสํารวจประกอบด�วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจด�านกระบวนการ ขั้นตอนการให�บริการ  
(2) ความพึงพอใจด�านเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ  
(3) ความพึงพอใจด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการ 

(5) ความเช่ือมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให�บริการ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
 

• งานบริการที่ดําเนินการในป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 
1. งานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม� (การตั้งโรงงานไม�แปรรูป/การแปรรูปไม�ช่ัวคราว/การ

อนุญาตตั้งโรงค�าไม�แปรรูป/การอนุญาตให�ค�าหรือมีไว�ในครอบครองเพื่อการค�าซึ่ง
สิ่งประดิษฐ@/การย�ายสถานที่ การแก�ไขอาณาเขตและสาระสําคัญในการอนุญาต/การต�อ
อายุใบอนุญาตไม�ทุกประเภท) และกําหนดน้ําหนักงานบริการเท�ากับร�อยละ 30 

2. การอนุญาตการใช�ประโยชน@พื้นที่ป�าไม� (ตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.
2507 มาตรา 13 ทวิ เพื่อเป.นสถานที่ปฏิบัติงาน/มาตรา 16 เพื่อทําการเหมืองแร� 
หรือการสร�างทางขนแร�/ การขุด เก็บ กรวด ทราย/เพื่อการอยู�อาศัยหรือประกอบอาชีพ/ 
การอนุญาตจัดสวนรุกขชาติหรือวนอุทยาน/การสร�างวัดหรือสํานักสงฆ@/การขุดเจาะ
ปrโตรเลียม กsาซธรรมชาติ/การสร�างอาคารพักผ�อนหย�อนใจ/มาตรา 17 เพื่อการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการ รวมถึงการสํารวจแร�/มาตรา 18 เพื่อการเข�าไป การผ�าน หรือการ
ใช�ทางภายในเขตป�าสงวน/ มาตรา 20 เพื่อการปลูกสร�างสวนป�า หรือปลูกไม�ยืนต�น) 
และกําหนดน้ําหนักงานบริการเท�ากับร�อยละ 40 

 

ชื่องานบริการ 

น้ําหนัก 
ภายใน
ตัวชี้วัด 

(ร�อยละ ) 

สถานทีส่าํรวจ หน5วยงานรับผิดชอบ 

๑. งานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม� (การต้ัง
โรงงานไม�แปรรูป/การแปรรูปไม�ช่ัวคราว/การ
อนุญาตต้ังโรงค�าไม�แปรรูป/การอนุญาตให�ค�า
หรือมไีว�ในครอบครองเพื่อการค�าซึ่ง
สิ่งประดิษฐ@/การย�ายสถานท่ี การแก�ไขอาณา
เขตและสาระสําคัญในการอนุญาต/การต�อ
อายุใบอนุญาตไม�ทุกประเภท) 

2.5 พื้นท่ี ๓ จังหวัด 
คือ จังหวัดตาก 
จังหวัดกาํแพงเพชร 
จังหวัดสุโขทัย 

ส�วนป=องกันรักษาป�า
และควบคุมไฟป�า 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

ชื่องานบริการ 

น้ําหนัก 
ภายใน
ตัวชี้วัด 

(ร�อยละ ) 

สถานทีส่าํรวจ หน5วยงานรับผิดชอบ 

๒. การอนุญาตการใช�ประโยชน@พื้นท่ีป�าไม� 
(ตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.
2507 มาตรา 13 ทวิ เพื่อเป.นสถานท่ี
ปฏิบัติงาน/มาตรา 16 เพื่อทําการเหมืองแร� 
หรือการสร�างทางขนแร�/ การขุด เก็บ กรวด 
ทราย/เพื่อการอยู�อาศัยหรือประกอบอาชีพ/ 
การอนุญาตจัดสวนรุกขชาติหรือวนอุทยาน/
การสร�างวัดหรือสํานักสงฆ@/การขุดเจาะ
ปrโตรเลียม กsาซธรรมชาติ/การสร�างอาคาร
พักผ�อนหย�อนใจ/มาตรา 17 เพื่อการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการ รวมถึงการสํารวจแร�/
มาตรา 18 เพื่อการเข�าไป การผ�าน หรือการ
ใช�ทางภายในเขตป�าสงวน/ มาตรา 20 เพื่อ
การปลูกสร�างสวนป�า หรือปลูกไม�ยืนต�น) 

2.5 พื้นท่ี ๓ จังหวัด 
คือ จังหวัดตาก 
จังหวัดกาํแพงเพชร 
จังหวัดสุโขทัย 

ส�วนจัดการท่ีดินป�าไม� 

รวม 5   
 

 เกณฑ1การให�คะแนน :  
ช�วงปรับเกณฑ@การให�คะแนน +/- ร�อยละ 5 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ@การให�คะแนน ดังนี้ 
 
ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร�อยละ 65 70 75 80 85 
 

รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน : 
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน5วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ป!งบประมาณ 
พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ร�อยละของระดับความพึง
พอใจของผู�รับบริการ 

ร�อยละ - 85 ๘๕ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

แหล5งข�อมูล/วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 
ส�วนป=องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�าและส�วนจัดการที่ดนิป�าไม�เป.นหน�วยงานที่รับผิด ชอบหลัก

ในการดําเนินการ และรายงานผลการดาํเนินงาน ให�สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔(ตาก) ทราบ  

 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

 เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 
ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายนฤพนธ@  ทิพย@มณฑา  ผู�อํานวยการส�วนจัดการทีด่นิป�าไม� 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑๑๔๒ ต�อ ๕๐๕       

 2) นายชัยรัตน@  แสงปาน ผู�อาํนวยการส�วนป=องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 
   เบอร1ติดต5อ : 0 ๕๕๕๕ ๘๐๒๒ 

 3) นายเทศา  พสกภักดี  เจ�าพนักงานป�าไม�ชํานาญงาน   
 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑๑๔๒ ต�อ ๕๐๕        
 4) นางสาวเพชรรัตน@  ช�างงาม  เจ�าหน�าที่ธุรการ 

   เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๕ ๘๐๒๒        
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
ตัวชี้วัดท่ี  7  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

น้ําหนัก : ร�อยละ 5 

คําอธิบาย :  
 ดําเนินการวิเคราะห@ คัดเลือกกระบวนการสร�างคุณค�า และกระบวนการสนับสนุน สําหรับนํามาจัดทํา
คู�มือการปฏิบัติงานและดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ 
 
เกณฑ1การให�คะแนน :   
 กําหนดเป.นระดับขัน้ของความสําเร็จ (Milestone) แบ�งเกณฑ@การให�คะแนนเป.น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก�าวหน�าของขัน้ตอนการดําเนนิงานตามเป=าหมายแต�ละระดับ ดงันี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ �     

๒ � �    

๓ � � �   

๔ � � � �  

๕ � � � � � 
 

โดยท่ี  

ขั้นตอน การดําเนินการ 
1 ดําเนินการวิเคราะห@หรือทบทวนกระบวนการที่สร�างคุณค�าหรือกระบวนการสนับสนุน 

ที่ส�งผลและสอดคล�องกับภารกิจ วิสัยทัศน@ ยุทธศาสตร@ และเป=าประสงค@ของกรมป�าไม� 

2 ดําเนินการคัดเลือกกระบวนการที่สร�างคุณค�า หรือกระบวนการสนับสนุน อย�างน�อย  
1 กระบวนการ 

3 นํากระบวนการที่เลือกมาจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน อย�างน�อย 1 คู�มือ 

4 นําคู�มือที่จัดทําไปปฏิบัติและเผยแพร� อย�างน�อย 1 ช�องทาง  

5 สรุปผลการดําเนินการรายงานผู�บริหารทราบ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน :  
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน5วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ป!งบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ระดับความสาํเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการ 

ระดับ - - 5 

 
แหล5งข�อมูล / วิธีการจัดเก็บข�อมูล: 
                   แหล�งข�อมลูจาก ส�วนทุกส�วน กลุ�ม ศนูย@ประสานงานป�าไม�ในพื้นที่รับผิดชอบ  วธิีการเก็บข�อมูล  
ส�วนส�งเสริมการปลูกป�า  รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ  ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2557  
จากทุกส�วน กลุ�ม ศูนย@ และฝ�ายที่เก่ียวข�อง  
 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายสมศักดิ์  สมานไทย  ผู�อํานวยการส�วนส�งเสริมการปลูกป�า  
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕89-4076 

 2) นางสาวเตือนใจ  ประทุมมา  นักวิชาการป�าไม�ปฏิบัติการ 
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕89-4076 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

มิติภายใน 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 8  การเบิกจ5ายเงินงบประมาณ 

น้ําหนัก : ร�อยละ ๑0 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ�งเป.น 2 ตัวขี้วัด  ดังตาราง 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

การเบิกจ5ายเงินงบประมาณรายจ5ายลงทุน 5 

การเบิกจ5ายเงินงบประมาณรายจ5ายภาพรวม 5 

 

ตัวชี้วัดท่ี 8.๑ การเบิกจ5ายเงินงบประมาณรายจ5ายลงทุน 

น้ําหนัก : ร�อยละ 5  

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน จะใช�อัตรา            
การเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนของส�วนราชการ ทั้งที่เบิกจ�ายในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค         
เป.นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนของส�วนราชการ ทั้งนี้ไม�รวม             
เงินงบประมาณที่ได�รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว�างป2งบประมาณ โดยจะใช�ข�อมูลการเบิกจ�ายดังกล�าว         
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส@ (GFMIS)  

• การให�คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน  
ของส�วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนที่ส�วนราชการได�รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว�างป2 (รายจ�ายประจําไปรายจ�ายลงทุน หรือรายจ�ายลงทุนไปรายจ�ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล�วมาเป.นฐานในการคํานวณ  

• รายจ�ายลงทุน หมายถึง รายจ�ายที่รัฐบาลจ�ายเพื่อจัดหาทรัพย@สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพย@สินที่ไม�มีตัวตน ตลอดจนรายจ�ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให�แก�บุคคล องค@กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดย
ผู�รับไม�ต�องจ�ายคืนให�รัฐบาลและผู�รับนําไปใช�จัดหาทรัพย@สินประเภททุน เป.นต�น สามารถตรวจสอบได�จากรหัส
งบประมาณรายจ�าย รหัสลักษณะงานตําแหน�งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให� 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
ตารางและสูตรการคํานวณ :  
 

                      เงนิงบประมาณรายจ�ายลงทุนทีส่�วนราชการเบิกจ�าย  x 100 
                              วงเงนิงบประมาณรายจ�ายลงทุนทีส่�วนราชการได�รับ 
 

 
เกณฑ1การให�คะแนน : 

ช�วงปรับเกณฑ@การให�คะแนน +/- ร�อยละ 3 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ@การให�คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 73 76 79 82 

 
เงื่อนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เท�ากับ ร�อยละ 82 ซึ่งเป.นค�าเป=าหมายร�อยละเบิกจ�ายเงิน
งบประมาณรายจ�ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนที่ส�วนราชการได�รับ ไม�รวมเงินงบประมาณ
รายจ�ายลงทุนที่ได�รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว�างป2งบประมาณ กรณีส�วนราชการได�รับงบประมาณไม�เต็มวงเงิน 
ตาม พรบ. จะใช�วงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรรเป.นฐานในการคํานวณ 

3. ส�วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุนผ�านทาง
เว็บไซต@ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข�อ ข�อมูลสถิติ 
 

หน5วยงานผู�รับผิดชอบ : ส�วนอํานวยการ สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่4 (ตาก) 
 

หน5วยงาน / ผู�รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท1 
1. นายคมน@  เครืออยู�  ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 055-511763 
2. นางขนิษฐา  ศรีทอง หัวหน�าฝ�ายการเงินและบัญชี  055-511763 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน : 
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน5วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ป!งบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
การเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย

ลงทุน 
ร�อยละ 99.96 99.99 99.98 

 
แหล5งข�อมูล/วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 

กําหนดให�สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) โดย ฝ�ายการเงินและบัญชี  ส�วนอํานวยการ เป.น
หน�วยงานรับผดิชอบในการดาํเนินงานจัดเก็บข�อมูลและรายงานผลการดาํเนินงาน   

 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

 เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 
ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายคมน@  เครืออยู�  ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑763       
  2) นางขนิษฐา  ศรีทอง หัวหน�าฝ�ายการเงนิและบัญชี 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑142 ต�อ 852       

 3) นางสาวภคพร  จุลสราญพงศ@ 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑142 ต�อ 852       
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2  การเบิกจ5ายเงินงบประมาณรายจ5ายภาพรวม 

น้ําหนัก : ร�อยละ 5 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 12 เดือน จะใช�
อัตราการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมของส�วนราชการ ทั้งที่เบิกจ�ายในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค
เป.นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ�ายเงินของส�วนราชการ ทั้งนี้ไม�รวมเงินงบประมาณที่ได�รับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหว�างป2งบประมาณ โดยจะใช�ข�อมูลการเบิกจ�ายดังกล�าวจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส@ (GFMIS) 

• การให�คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม
ของส�วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมที่ส�วนราชการได�รับ ตั้งแต�เดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว�างป2 (รายจ�ายประจําไปรายจ�ายลงทุน 
หรือรายจ�ายลงทุนไปรายจ�ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล�วมาเป.นฐานในการ
คํานวณ 

 
สูตรการคํานวณ :   
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ1การให�คะแนน : 

 ช�วงปรับเกณฑ@การให�คะแนน +/- ร�อยละ 2 ต�อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ@การให�คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
87 89 91 93 95 

 
 

เงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมที่ส�วนราชการเบิกจ�าย 
ตั้งแต�เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมที่ส�วนราชการได�รับ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

เงื่อนไข :  
1. กําหนดระดับคะแนน 5 เท�ากับ ร�อยละ 95 ซึ่งเป.นค�าเป=าหมายการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ

รายจ�ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม ไม�รวมเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรรเพิ่มเติม

ระหว�างป2งบประมาณ กรณีส�วนราชการได�รับงบประมาณไม�เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช�วงเงินงบประมาณที่
สํานักงบประมาณจัดสรรเป.นฐานในการคํานวณ 

3. ส�วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมผ�านทาง
เว็บไซต@ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข�อ ข�อมูลสถิติ 

 

แหล5งข�อมูล/วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 

ใช�ข�อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช�ข�อมูลผล
การเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวมของส�วนราชการ ทั้งที่เบิกจ�ายในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคตั้งแต�
เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส@ (GFMIS)  

หน5วยงานผู�รับผิดชอบ : ส�วนอํานวยการ สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่4 (ตาก) 

 
หน5วยงาน / ผู�รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท1 

1. นายคมน@  เครืออยู�  ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 055-511763 
2. นางขนิษฐา  ศรีทอง หัวหน�าฝ�ายการเงินและบัญชี  055-511763 

 
รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน : 
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน�วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ป#งบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
การเบิกจ�ายเงิน 

งบประมาณรายจ�ายภาพรวม 

ร�อยละ 99.98 99.99 99.99 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
แหล5งข�อมูล/วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 

กําหนดให�สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) โดย ฝ�ายการเงินและบัญชี  ส�วนอํานวยการ เป.น
หน�วยงานรับผดิชอบในการดาํเนินงานจัดเก็บข�อมูลและรายงานผลการดาํเนินงาน   

 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

 เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 
ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายคมน@  เครืออยู�  ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑763       
  2) นางขนิษฐา  ศรีทอง หัวหน�าฝ�ายการเงนิและบัญชี 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑142 ต�อ 852       

 3) นางสาวภคพร  จุลสราญพงศ@ 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑142 ต�อ 852       
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
ตัวชี้วัดท่ี  9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

น้ําหนัก : ร�อยละ 5 

คําอธิบาย :  
 ความสําเร็จของการประหยัดพลังงานของหน�วยงาน พิจารณาจากความสําเร็จของการ 

ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) 

 
เกณฑ1การให�คะแนน : 

กําหนดเป.นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ�งเกณฑ@การให�คะแนนเป.น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก�าวหน�าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป=าหมายแต�ละระดับ ดังนี้  

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1 �     

2 � �    

3 � � �   

4 � � � �  

5 � � � � � 
 

โดยท่ี : 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนนิการ 

1 แต�งตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดมาตรการประหยดัพลงังานของหน�วยงาน 

2 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน�วยงาน 

3 ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน�วยงาน โดยมอบหมายให�เจ�าหน�าที่
ร�วมดําเนนิงาน 

4 ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน�วยงาน โดยบันทึก
ผลการตรวจสอบไว�เป.นหลักฐาน 

5 สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน�วยงาน โดยจัดทํา
สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานประจําป22556 พร�อม
ข�อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานในป2ต�อไป เสนอผู�บริหารทราบ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน :  
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน5วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ป!งบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ระดับความสาํเร็จของการประหยดั
พลังงาน 

ระดับ - 3 5 

 
แหล5งข�อมูล / วิธีการจัดเก็บข�อมูล: 
                   ฝ�ายพัสด ุ ส�วนอํานวยการ เป.นผู�รับผิดชอบจัดเก็บข�อมูล รวบรวมข�อมูล สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน ทุกๆไตรมาส ตามรูปแบบการรายงานผลและระยะเวลาที่กําหนด  
 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด :  ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายคมน@  เครืออยู�  ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑763       

  2) นายสมเกียรติ  อภนิันทโน  หัวหน�าฝ�ายพัสด ุ 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑763       

 3) นายเบนท@  นิตย@ใหม� หัวหน�างานธุรการ 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑763       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หน�า 30 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
ตัวชี้วัดท่ี 10 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข�อมูลเพื่อใช�ในการปฏบิัติงาน 
หน5วยวัด  :  ระดับ 

น้ําหนัก    :  ร�อยละ 5  

คําอธิบาย :  
 ระบบฐานข�อมูล คือ ระดับจัดเก็บข�อมูลด�วยคอมพิวเตอร@ เป.นการจัดเก็บข�อมูลอย�างเป.นระบบ ทําให�
ผู�ใช�สามารถใช�ข�อมูลที่เก่ียวข�องในการปฏิบัติงานต�าง ๆ ร�วมกันได� โดยที่จะไม�เกิดความซ้ําซ�อนทางข�อมูล และ
ถูกต�องเช่ือถือได� เป.นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งระบบฐานข�อมูลนั้นต�องตรงตามวัตถุประสงค@การใช�งานของแต�ละ
หน�วยงาน 
 

เกณฑ1การให�คะแนน :   
 กําหนดเป.นระดับขัน้ของความสําเร็จ (Milestone) แบ�งเกณฑ@การให�คะแนนเป.น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก�าวหน�าของขัน้ตอนการดําเนนิงานตามเป=าหมายแต�ละระดับ ดงันี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ �     

๒ � �    

๓ � � �   

๔ � � � �  

๕ � � � � � 
 

โดยท่ี  

ขั้นตอน การดําเนินการ 
1 ดําเนินการวิเคราะห@หรือทบทวนองค@ความรู�ในการปฏิบัติงานที่ส�งผลและสอดคล�องกับ

ภารกิจ วิสัยทัศน@ ของหน�วยงาน 

2 ดําเนินการคัดเลือกองค@ความรู� อย�างน�อย 1 องค@ความรู� 

3 นําองค@ความรู�ที่คัดเลือกมาจัดทําระบบฐานข�อมูล 

4 นําฐานข�อมูลเผยแพร�ทางระบบอินเตอร@เน็ตเพื่อให�เจ�าหน�าที่สามารถตรวจสอบข�อมูล
และใช�ประโยชน@จากฐานข�อมูล  

5 จัดทํารายงานสรุปผลให�ผู�บริหารทราบ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน :  

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน5วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ป!งบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ระดับความสาํเร็จของการจัดทํา
ฐานข�อมูลเพื่อใช�ในการปฏิบัตงิาน 

ระดับ - - - 

 

แหล5งข�อมูล / วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 
1. แหล�งข�อมูลจากหน�วยงาน คือ 

 จากส�วนจัดการที่ดินป�าไม�  
2. วิธีจัดเก็บข�อมลู 

 ส�วนอาํนวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนนิการ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.
2557 จากทุกส�วน/ฝ�ายที่เก่ียวข�อง 

3. ความถ่ีในการจัดเก็บข�อมูล   
     จัดเก็บและรวบรวมข�อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 
 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด :  ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    
 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายคมน@  เครืออยู�  ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑763       
  2) นางสาวฉันทนา  มีลักษณ@  หัวหน�าฝ�ายแผนงานและงบประมาณ  

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑763       
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

มิติภายใน 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การพัฒนาองค1การ 

ตัวชี้วัดท่ี 11 ร�อยละของจํานวนบุคลากรท่ีได�รับการพัฒนา/ ฝYกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา 

น้ําหนัก : ร�อยละ 2.5 

คําอธิบาย :    

• การพัฒนาบุคลากร เป.นการสนับสนุนให�ส�วนราชการบรรลุเป=าประสงค@ โดยรวมและส�งผล
ให�มีการปฏิบัติราชการที่เป.นเลิศ รวมทั้งช�วยสร�างความรู� ทักษะ และความสามารถของ
บุคลากร ให�มีประสิทธิภาพ และเป.นฟSนเฟIองในการขับเคลื่อนองค@กรให�เป.นองค@กรสมรรถนะ
สูง 

• การพัฒนา หมายถึง การได�รับการฝWกอบรม/ประชุม/สัมมนา   

• บุคลากร หมายถึง ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ ที่เป.นเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงาน
ของส�วนราชการ 

ดังนั้น ทุกหน�วยงานต�องกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดส�งบุคลากรดังกล�าวเข�ารับการพัฒนา/ 
ฝWกอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยวัดจากจํานวนของบุคลากรของแต�ละหน�วยงานที่ได�เข�ารับการพัฒนา/ ฝWกอบรม/
ประชุม/สัมมนา ทั้งจากภายนอกและภายใน  

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนบุคลากรที่ได�รับการพัฒนา/ฝWกอบรม/ประชุม/สัมมนา  X  100 
          จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

เกณฑ1การให�คะแนน  :  
นับโดยกําหนดเกณฑ@การให�คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ1การให�คะแนน 
1 ≤ ร�อยละ 50 

2 ร�อยละ 51-60 

3 ร�อยละ 61-70 

4 ร�อยละ 71-80 

5 ≥ ร�อยละ 81 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน :  
 

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน5วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต  

ป!งบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ร�อยละของจํานวนบุคลากรที่ได�รับการ
พัฒนา/ฝWกอบรม 

ร�อยละ - - 41.93 

 

แหล5งข�อมูล / วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 
1. แหล�งข�อมูลจากหน�วยงานคือ 

 ส�วนทุกส�วน กลุ�ม และศูนย@ประสานงานป�าไม�ในพื้นที่รับผิดชอบ 
2. วิธีจัดเก็บข�อมูล 

 ฝ�ายบริหารท่ัวไป  ส�วนอํานวยการ   รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากส�วน/กลุ�ม/ศูนย@ และฝ�ายที่เก่ียวข�อง 

3. ความถ่ีในการจัดเก็บข�อมูล   
     จัดเก็บและรวบรวมข�อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด :  ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายคมน@  เครืออยู�  ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑763       

  2) นายเบนท@  นติย@ใหม� หัวหน�างานธุรการ  

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑763       
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของค5าเฉลี่ยถ5วงน้ําหนักในการดําเนินกิจกรรม/ โครงการตามนโยบาย
การกํากับดูแลองค1การท่ีดี 

น้ําหนัก : ร�อยละ 5 

คําอธิบาย :  
  การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค@การที่ดีของกรมป�าไม� เป.นการสนองตอบแนวคิดของ
หลักธรรมาภิบาล ภายใต�กรอบแนวทางที่กําหนดของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
หมวด 4 หน�าที่ของชนชาวไทยมาตราที่ 74 และ 78 (4) (5)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ�นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ@และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 เพื่อให�ส�วนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการด�วยความโปร�งใส ตรวจสอบได� มีความ
รับผิดชอบ ปกป=องผลประโยชน@ของประเทศชาติ และดําเนินการอย�างมีจริยธรรมรวมทั้งต�องมีความรับผิดชอบ
ต�อสังคม ด�วยการส�งเสริมให�บุคลากรในองค@การเป.นทั้งคนเก�งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ทั้งต�อ
องค@กร รวมถึงตลอดจนมีการใช�ทรัพยากรขององค@การอย�างมีความรับผิดชอบ  

 

ตารางสูตรการคํานวณ : 
 

กิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบ 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

คะแนนท่ีได� 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ5วง
น้ําหนัก 

(Wi X SMi) 
1.การประหยัดปริมาณการใช�กระดาษ โดยการ
นําหลักการ 3R (Reuse Reduce Recycle) มาใช�
อย�างมีประสิทธิภาพ 

W1 SM1 (W1 X SM1) 

2.จัดทํามาตรการประหยัดพลังงานภายใน
หน�วยงาน 

W2 SM2 (W2 X SM2) 

3.ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางาน W3 SM3 (W3 X SM3) 

4.การถ�ายทอดตัวชี้วัด ค�าเป=าหมายจากระดับ
องค@กรสู�ระดับสํานัก/กลุ�มและลงสู�บุคคล 

W4 SM4 (W4 X SM4) 

5.จัดให�มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย�างท่ัวถึง 

W5 SM5 (W5 X SM5) 

6.การดําเนินการจัดการองค@ความรู�โดยการ
พัฒนาถ�ายทอดและแลกเปล่ียนองค@ความรู� 

W6 SM6 (W6 X SM6) 

น้ําหนักรวม ∑ Wi = 1.00 ค5าคะแนน ของ
ตัวช้ีวัดนี้เท5ากับ 

∑(Wi X SMi) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
โดยท่ี : 
 W = น้ําหนักความสําคัญที่ให�แต�ละเป=าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ําหนักของทุกเป=าหมายการผลิต
เท�ากับ 1.00 
 SM = ค�าคะแนนที่ได� 
 i = ลําดับที่ของกิจกรรม / โครงการที่รับผิดชอบ 

 
เกณฑ1การให�คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ1การให�คะแนน 
1 ∑(Wi X SMi) = 1 

2 ∑(Wi X SMi) = 2 

3 ∑(Wi X SMi) = 3 

4 ∑(Wi X SMi) = 4 

5 ∑(Wi X SMi) = 5 

 

รายละเอียดข�อมูลพื้นฐาน :  

ข�อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน5วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ป!งบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ระดับความสาํเร็จของค�าเฉลีย่ถ�วงน้ําหนัก
ในการดําเนินกิจกรรม/ โครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค@การที่ด ี

ระดับ - - 5 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

แหล5งข�อมูล / วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 
1. แหล�งข�อมูลจากหน�วยงานคือ 

 ส�วนทุกส�วน กลุ�มทุกกลุ�ม ศูนย@ประสานงานป�าไม�ทุกศูนย@ ในพื้นที่รับผิดชอบ 
2. วิธีจัดเก็บข�อมูล 

 ฝ�ายแผนงานและงบประมาณ ส�วนอํานวยการ  รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการ
ดําเนินการ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากทุกส�วน/กลุ�ม/ศูนย@ และฝ�ายที่เกี่ยวข�อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข�อมูล   
     จัดเก็บและรวบรวมข�อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ            
12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนดให�สํานักจัดการทรัพยากร  
ป�าไม�ที่ 4 (ตาก) ทราบ 

 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด :  ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายคมน@  เครืออยู�  ผู�อํานวยการส�วนอํานวยการ 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑763       
  2) นางสาวฉันทนา  มีลักษณ@  หัวหน�าฝ�ายแผนงานและงบประมาณ 

 เบอร1ติดต5อ :   0 ๕๕๕๑ ๑763       
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

ตัวชี้วัดท่ี 13  ระดับความสําเร็จของความโปร5งใสในการให�ปฏิบัติงาน  

หน5วยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก  : ร�อยละ 2.5 
คําอธิบาย  :    

•  การประเมินความโปร�งใสในการให�ปฏิบัติงาน พิจารณาที่ขั้นตอนหรือกระบวนการ 
ในการให�บริการตามภารกิจของหน�วยงาน 

•  การให�บริการ หมายถึง การให�บริการข�าราชการ เจ�าหน�าที่ ภายในหน�วยงาน หรือ 
หน�วยงานอื่นที่มารับบริการ 
 

เกณฑ1การให�คะแนน :   
 กําหนดเป.นระดับขัน้ของความสําเร็จ (Milestone) แบ�งเกณฑ@การให�คะแนนเป.น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก�าวหน�าของขัน้ตอนการดําเนนิงานตามเป=าหมายแต�ละระดับ ดงันี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ �     

๒ � �    

๓ � � �   

๔ � � � �  

๕ � � � � � 
 

โดยท่ี  

ขั้นตอน การดําเนินการ 
1 ดําเนินการจัดทําแนวทาง/แผนงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน�วยงาน 

2 ดําเนินการจัดทําคู�มือหรือมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน�วยงาน อย�างน�อย 1 กระบวนงาน 

3 คู�มือมีการแสดงขั้นตอนในการให�บริการตามภารกิจของหน�วยงาน 

4 ดําเนินการเผยแพร�โดยเทคโนโลยีเพื่อให�บริการตามภารกิจของหน�วยงานเป.นมาตรฐาน 
โปร�งใส และมีประสิทธิภาพ 

5 ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามคู�มือหรือมาตรการการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ
ของหน�วยงาน 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
แหล5งข�อมูล / วิธีการจัดเก็บข�อมูล : 

1. แหล�งข�อมูลจากหน�วยงาน คือ 
 จากส�วนป=องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 

2. วิธีจัดเก็บข�อมลู 
 ส�วนป=องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�ารับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ 
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2557 จากทุกส�วน/ฝ�ายที่เก่ียวข�อง 

3. ความถ่ีในการจัดเก็บข�อมูล   
     จัดเก็บและรวบรวมข�อมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผู�กํากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที ่๔ (ตาก) 

เบอร1ติดต5อ  :  0-๕๕๕๑-๑๗๖๓   โทรสาร   :   0-๕๕๕๑-๑๗๖๓    

 

ผู�จัดเก็บข�อมูล :  1) นายชัยรัตน@  แสงปาน   ผู�อํานวยการส�วนป=องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕๕๕-๘๐๒๒ 

 2) นายสมจติร  ตะเภา  เจ�าพนักงานป�าไม�ชํานาญงาน 
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕๕๕-๘๐๒๒ 
 3) นางสาวเพชรรัตน@  ช�างงาม  เจ�าหน�าที่ธุรการ 
       เบอร1ติดต5อ : 0-๕๕๕๕-๘๐๒๒ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนผังยุทธศาสตร1และ  
ตารางแสดงความรับผิดชอบ 

(O/S Matrix) 
 
 
 
 
 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

แผนที่ยุทธศาสตร1 สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ 4 (ตาก) 
วิสัยทัศน1 : เปsนหน5วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป�าไม�  เพื่อประโยชน1สูงสุดของประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร1 : การอนุรักษ1 ป;องกัน ฟcdนฟูและส5งเสริมการมีส5วนร5วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป�าไม�เพื่อการใช�ประโยชน1อย5างยั่งยืน 
 

การประเมินประสทิธิผล 

 
 
 
การประเมินคุณภาพ 
 
 
 
การประเมินประสทิธิภาพ 

 
 
 
การพัฒนาองค1กร 
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พื้นที่ป�าไม�ที่ได�รับการดูแลป=องกนั 
ไม�ถูกบุกรุกเปรียบเทียบกับพื้นที่

เป=าหมาย 

 

การดําเนินงานแก�ไข 

ปSญหาไฟป�า 

พื้นที่สวนป�าเดิมที่ได�รับการฟIJนฟู
บํารุงรักษาของกิจกรรมบํารุงรักษา

สวนป�าเดิม 

 

การดําเนินงานตามแผนงาน

ส�งเสริมและพัฒนาการป�าไม� 

 

การตรวจสอบรับรองสิทธิทํา
กินในพื้นที่ป�าสงวนแห�งชาต ิ

 

ความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
 

การปรับปรุงกระบวนงาน 

 

การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 

 

การดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

 

การจัดทําฐานข�อมูลเพื่อใช�ในการ

ปฏิบัติงาน 

 

บุคลากรที่ได�รับการพัฒนา/ฝWกอบรม/

ประชุม/สัมมนา 

 

นโยบายการกํากับดูแลองค@การที่ด ี
 

ความโปร�งใสในการปฏิบัตงิาน 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

ตัวชี้วัดสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) และผู�รับผิดชอบ 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร1 
เป;าประสงค1 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(ร�อยละ) 
ข�อมูล 

ปNจจุบัน 
เป;าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู�รับผิดชอบ 

การอนุรักษ@
ป=องกัน ฟIJนฟู 
และส�งเสริมการ
มีส�วนร�วมใน
การบริหาร
จัดการที่ดินและ
ทรัพยากรป�าไม�
เพื่อการใช�
ประโยชน@อย�าง
ยั่งยืน 

ความสําเร็จของ
พื้นที่ป�าไม�ที่ได�รับ
การดูแลป=องกันไม�
ถูกบุกรุก
เปรียบเทียบกับ
พื้นที่เป=าหมาย 

๑.ระดับความสําเร็จของจํานวนพื้นทีป่�าไม�ที่
ได�รับการดูแลป=องกันไม�ถกูบุกรุกเปรียบเทียบ
กับพื้นที่เป=าหมาย 
 

10 
 
 
  

 5,871 ไร� -กิจกรรมป=องกันและปราบปราม
การบุกรุกทําลายทรัพยากรป�าไม� 

-ส�วนป=องกันรักษาป�าและ 
  ควบคุมไฟป�า 

ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
แก�ไขปSญหาไฟป�า 

๒.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานแก�ไข
ปSญหาไฟป�า 

10  ระดับ 3 -กิจกรรมป=องกันไฟป�าและควบคุม
หมอกควัน 

-ส�วนป=องกันรักษาป�าและ 
  ควบคุมไฟป�า 

ความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
กิจกรรมบํารุง 
รักษาสวนป�าเดิม 

3.ระดับความสําเร็จของจํานวนพื้นทีส่วนป�าเดิม
ที่ได�รับการฟIJนฟูบํารุงรักษาของกิจกรรม
บํารุงรักษาสวนป�าเดิม 

10  56,680 ไร� -กิจกรรมบํารุงรักษาสวนป�าเดมิ -ส�วนส�งเสริมการปลูกป�า 

ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ส�งเสริมและ
พัฒนาการป�าไม� 

4.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ส�งเสริมและพัฒนาการป�าไม� 

20  ระดับ 3 -กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร@ชุมชน 
-กิจกรรมพัฒนาป�าไม�ร�วมกับ
องค@กรและเครือข�ายบูรณาการ 
-กิจกรรมส�งเสริมการจัดการป�า
ชุมชน 

-ส�วนจัดการป�าชุมชน 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

ตัวชี้วัดสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) และผู�รับผิดชอบ 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร1 
เป;าประสงค1 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(ร�อยละ) 
ข�อมูล 

ปNจจุบัน 
เป;าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู�รับผิดชอบ 

 ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตรวจสอบรับรอง
สิทธิทํากินในพื้นที่
ป�าสงวนแห�งชาต ิ

5.จํานวนราษฎรที่ได�รับการตรวจรับรองสิทธิทํา
กินในพื้นที่ป�าสงวนแห�งชาต ิ

10  1,780 ราย -กิจกรรมจัดการที่ดินป�าไม� -ส�วนจัดการที่ดินป�าไม� 

ความพึงพอใจของ
ผู�รับบริการ 

6.ร�อยละความพึงพอใจของผู�รับบริการ 5  ร�อยละ 75 -กิจกรรมด�านการอนุญาต 
-กิจกรรมจัดการที่ดินป�าไม� 

-ส�วนป=องกันรักษาป�าและ  
  ควบคุมไฟป�า  
-ส�วนจัดการที่ดินป�าไม� 

ความสําเร็จของ
การปรับปรุง
กระบวนการ 

7.ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการ 

5  ระดับ 3 -กิจกรรมโครงการปลกูป�าเพื่อ
สังคมและสิง่แวดล�อม (CSR) 

-ส�วนส�งเสริมการปลูกป�า 

ประสิทธิภาพใน
การบริหารการใช�
จ�ายงบประมาณ 
 

8.การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 
  8.1 การเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน 
  8.2 การเบกิจ�ายเงนิงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 

10 
(5) 
(5) 

  
ร�อยละ 76 
ร�อยละ 91 

-ทุกกิจกรรมที่ได�รับการจัดสรร
งบประมาณ ป2งบประมาณ พ.ศ.
2557 

-ส�วนอํานวยการ 

ความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

9.ระดับความสําเร็จของการการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 
 

5  ระดับ 3 -ทุกกิจกรรม -ส�วนอํานวยการ 

ความสําเร็จของ
การจัดทําฐานข�อมูล
เพื่อใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

10.ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข�อมูล
เพื่อใช�ในการปฏิบัติงาน 

5  ระดับ 3 -ทุกกิจกรรม -ส�วนจัดการที่ดินป�าไม� 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

ตัวชี้วัดสํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) และผู�รับผิดชอบ 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร1 
เป;าประสงค1 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(ร�อยละ) 
ข�อมูล 

ปNจจุบัน 
เป;าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู�รับผิดชอบ 

 ส�งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
 

๑1.ร�อยละของจํานวนบุคลากรที่ได�รับการ
พัฒนา/ฝWกอบรม/ประชุม/สัมมนา  

2.5  ร�อยละ 61-70 -ทุกกิจกรรม -ส�วนอํานวยการ 

การดําเนินการตาม
นโยบายการกํากับ
ดูแลองค@การที่ด ี

๑2.ระดับความสาํเร็จของค�าเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก
ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบาย
การกํากับดแูลองค@การที่ด ี

5  ระดับ 3 -ทุกกิจกรรม -ส�วนอํานวยการ 

ความสําเร็จของ
ความโปร�งใสใน
การปฏิบัติงาน 

๑3.ระดับความสําเร็จของความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

2.5  ระดับ 3 -กิจกรรมบริการด�านอนุญาต -ส�วนป=องกันรักษาป�าและ
ควบคุมไฟป�า 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) O/S Matrix 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

หน5วยงาน 
ส5วนอํานวยการ ส5วนส5งเสริม 

การปลูกป�า 
ส5วนป;องกัน
รักษาป�าและ
ควบคุมไฟป�า 

ส5วนจัดการ 
ที่ดินป�าไม� 

ส5วนจัดการ  
ป�าชุมชน 

มิติภายนอก 
ประเด็นด�านประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ 

• ความสําเร็จของพื้นที่ป�าไม�ที่ได�รับการดูแล
ป=องกันไม�ถกูบุกรุกเปรียบเทียบกับพื้นที่เป=าหมาย 
 
 

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกิจกรรมบํารุง รักษาสวนป�าเดิม 
 

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกิจกรรมบํารุง รักษาสวนป�าเดิม 
 

• ความสําเร็จของการดําเนินงานส�งเสริมและ
พัฒนาการป�าไม� 
 

• ความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบ
รับรองสิทธิทํากินในพื้นที่ป�าสงวนแห�งชาต ิ

 
 
๑.ระดับความสําเร็จของจํานวนพื้นทีป่�าไม�ที่ได�รับ
การดูแลป=องกันไม�ถกูบุกรุกเปรียบเทียบกับพื้นที่
เป=าหมาย 
 
๒.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานแก�ไข
ปSญหาไฟป�า 
 
3.ระดับความสําเร็จของจํานวนพื้นทีส่วนป�าเดิมที่
ได�รับการฟIJนฟูบํารุงรักษาของกิจกรรมบํารุงรักษา
สวนป�าเดิม 
 

4.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ส�งเสริมและพัฒนาการป�าไม� 
 
5.จํานวนราษฎรที่ได�รับการตรวจรับรองสิทธิทํา
กินในพื้นที่ป�าสงวนแห�งชาต ิ

 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

20 
 
 

10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
���� 

 
 

���� 
 
 
 

���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 

ประเด็นด�านคุณภาพการให�บริการ 

• ความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
 

• ความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

 
6.ร�อยละความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
 
7.ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

 
5 
 

5 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) กรมป�าไม�  

 

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม�ที่ ๔ (ตาก) O/S Matrix 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

หน5วยงาน 
ส5วนอํานวยการ ส5วนส5งเสริม 

การปลูกป�า 
ส5วนป;องกัน
รักษาป�าและ
ควบคุมไฟป�า 

ส5วนจัดการ 
ที่ดินป�าไม� 

ส5วนจัดการ  
ป�าชุมชน 

มิติภายใน 
ประเด็นด�านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

• ประสิทธิภาพในการบริหารการใช�จ�าย
งบประมาณ 
 
 

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
 

• ความสําเร็จของการจัดทําฐานข�อมูลเพื่อใช�ใน
การปฏิบัติงาน 

 
 
8.การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 
  8.1 การเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายลงทุน 
  8.2 การเบกิจ�ายเงนิงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 
 

9.ระดับความสําเร็จของการการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

 
10.ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข�อมูลเพื่อ
ใช�ในการปฏิบัติงาน 

 
 

10 
 
 
 

5 
 

 
5 
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ประเด็นด�านการพัฒนาองค1กร 

• ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 

• การดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแล
องค@การที่ด ี
 
 

• ความสําเร็จของความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 

 
๑1.ร�อยละของจํานวนบุคลากรที่ได�รับการพัฒนา/
ฝWกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
 

๑2.ระดับความสาํเร็จของค�าเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักใน
การดําเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายการ
กํากับดแูลองค@การที่ด ี
 

๑3.ระดับความสําเร็จของความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

 
2.5 

 
 

5 
 

 
2.5 
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