
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
 

( ……) 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) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต่ำ 

50 คะแนน 
เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่) 20 < 1,536 1,536 1,600 1,600 ไร่ 20 

2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 10 139 271 285 287 ป่าชุมชน 10 

3. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)  10 ไม่เกิน 6,724 จุด ไม่เกิน 5,977 จุด ไม่เกิน 5,230 จุด 4,193 จุด 10 

4. จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพื่อนำไป
จัดที่ดินทากินให้ชุมชน (ไร่) 

15 28,125 31,250 39,063 44,208-3-99 ไร่ 15 

5. กิจกรรโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

15 < 2,880 ไร่ 2,880 ไร่ 3,000 ไร่ 
 

3,000 ไร่ 
 

15 

6. จำนวนพ้ืนท่ีป่าไม้ สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวช้ีวัด 
Monitor)* 

- ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2563 (ผลการแปล ปี 2561 - 2562) 
 

10,264,767.6 ไร่ - 

7. จำนวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่ไดร้ับการปอ้งกันการบุกรุกทำลาย – เข้า
ครอบครอง (ตัวช้ีวัด Monitor)* 

- การดำเนินการตามมาตรา 25 เป้าหมายตามแผน ปี 2564  
จำนวน 570 ไร่ 

571.17 ไร่ - 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการดำเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 

(D) 
เป้าหมายขั้นต่ำ 

50 คะแนน 
เป้าหมาย
มาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

8. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 ร้อยละ 94.85 7.49 

9. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.79 9.90 

10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การ 
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

10 - จัดส่งข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน ภายใน 30 เม.ย. 64 
- จัดส่งรายงานผล พร้อม
เอกสารหลักฐานให้กรม 
ป่าไม้ ภายใน 15 ก.ย. 64 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ

นวัตกรรมฯไม่ต่ำ
กว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของ

นวัตกรรมฯ ตั้งแต่ 
80 คะแนน 

ผลการประเมินฯ  
คิดเป็นร้อยละ 97.80  

10 

รวม 100     97.39 
สรุปผล ระดับคุณภาพ 

*หมายเหตุ : การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. นำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. นำคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 ม.ีค. 64)                 ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)           
(.. ✓..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 1. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 
คำอธิบาย :   

• การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้
ที่ปลูก ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

• ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพ้ืนที่ เตรียมพ้ืนที่ เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสม
กับพ้ืนที่ และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ สอดคล้องตามหลักวิชาการ โดยมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมให้
เลือกตามบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ที่แนบท้ายของโครงการ และปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม 

• รายละเอียดโครงการ 
   1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
         - สนับสนุนกล้าไม้ 50 ต้น/ไร่ จำนวน 1,600 ไร่ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

< 1,536 ไร่ 
(น้อยกว่าร้อยละ 96 ของแผนงานปี 2564) 

1,536 ไร่ 
(ร้อยละ 96 ของแผนงานปี 2564) 

1,600 ไร่ 
(แผนงานปี 2564) 

 

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 ม.ีค. 64)                 ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)           
(.. ✓..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
 

น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

20 1,600 ไร่ 100 20 

 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกรนำพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ เนื้อท่ี 1,600 ไร่ 
2. สำรวจและจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
3. จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 80,000 กล้า 
4. ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 16 ครั้ง 
    และสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดคะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. ติดตามผลการดำเนินโครงการ จำนวน 16 ครั้ง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. งบประมาณ 
2. บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
3. เครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(ปม.1-2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   
2. คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ที่ 14/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ 
   รับผิดชอบปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 ม.ีค. 64)                 ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)        
(...✓..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 2. ความสำเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 

• ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่า
ชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

• เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,000 หมู่บ้าน 

• แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการ
ป่าชุมชนประจำจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

• การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การเพ่ิมจำนวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

• การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนการบริหาร
จัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจัดทำข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณ
เพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 
2562 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

139 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 2564) 

271 ป่าชุมชน 
 (แผนงานปี 2564) 

285 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2564) 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 ม.ีค. 64)                 ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)           
(.. ✓..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

ความสำเร็จของการเพ่ิมและ
พัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 

10 287 ป่าชุมชน 100 10 

 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
    วางแผน ประสานงาน และดำเนินการส่งเสริมป่าชุมชน ตามมาตรา 99 และมาตรา 100 ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 
2562 จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน เพื่อแนบประกอบแผนจัดการป่าชุมชนนั้น เป็นการสอบทานแนวเขตเดิม 
และจัดทำตารางเปรียบเทียบข้อมูลประเภทพ้ืนที่ และจำนวนเนื้อที่ป่าชุมชน เพื่อยืนยันการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน จัดทำรายการไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและลักฐาน ในท้องที่ จ.ตาก 
จำนวน 129 ป่าชุมชน จ.สุโขทัย จำนวน 47 ป่าชุมชน และจ.กำแพงเพชร จำนวน 95 ป่าชุมชน รวม 271 ป่าชุมชน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
    คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีความสนใจ ตื่นตัว และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
    การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ยังเป็นเรื่องใหม่ และมีระเบียบ
กฎหมายหลายฉบับที่ยังไม่ได้ประกาศบังคับใช้ ซึ่งทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจำจังหวัด ยังไม่สามารถประชุมพิจารณาแผนฯ ได้ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการยังไม่ครบ 
หลักฐานอ้างอิง : 
    - หนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ด่วนที่สุด ที่ ทส 1617.31/209 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    -  หนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ด่วนที่สุด ที่ ทส 1617.14/7956 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอ
อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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. 62 – 30 ก.ย. 63) 

ตัวช้ีวัดที่ : 3. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
คำอธิบาย :  

• ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 63 – เดือนกันยายน 64) 

• จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลัก
วิชาการ (การชิงเผา) 

• สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกิดหมอก
ควันไฟป่าทัว่ประเทศ 
พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถ
รักษาระบบนิเวศอำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้
กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 

• จุดความร้อน (Hotspot) 
 - จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที่ทำการ
ตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล โดยใช้ดาวเทียม Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จุดความร้อน (Hotspot) ในพ้ืนที่ป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) รวมทั้งสิ้น 7,103 จุด 
- พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 73.37 ล้านไร่ ดังนี้ 
     1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,221 ป่า เนื้อท่ี 62.85 ล้านไร่ 
     2) พ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เนื้อที่ 10.52 ล้านไร่ 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 10 
(เทียบกับผลปี 2563 ไม่เกิน 6,393 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 20  
 (เทียบกับผลปี 2563 ไม่เกิน 5,682 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 30 
(เทียบกับผลปี 2563 ไม่เกิน 4,972 จุด) 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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. 62 – 30 ก.ย. 63) 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

ความสำเร็จของการจัดการ
หมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

10 4,193 จุด 
 

100 10 
 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. จัดตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
2. ลาดตระเวนป้องกันเฝ้าระวังไฟป่า 
3. การฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า 
4. การจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ 
5. ประขาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู้ชุมชน 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
7. บูรณาการสนธิกำลังร่วมกันเข้าดำเนินการควบคุมไฟป่า 
8. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. อุปกรณ์ ยานพาหนะ มีความพร้อมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2. ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ที่ถูกต้องแม่นยำ 
3. บุคลากรมีความชำนาญในการควบคุมไฟป่า 
4. องค์ความรู้ที่จะสื่อสารให้ชุมชนรับทราบถึงประโยชน์และโทษ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
1. ยานพาหนะไม่เหมาะสมกับการใช้งานในบางพ้ืนที่ 
2. การแจ้งข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ล่าช้า คลาดเคลื่อน 
3. การสื่อสารสู่ผู้นำท้องที่ไม่สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ (ชนเผ่า) 
4. ไฟลุกลามจากการเผาวัตถุทางการเกษตร เพ่ือเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร 
หลักฐานอ้างอิง : - 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 4. จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน               
คำอธิบาย :  

• รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบ
แนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้
สิทธิอยู่อาศัยทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์รายบุคคล รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ และส่งเสริมการดำรงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการดำเนินงานจัดหา
ที่ดินทำกินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

• พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินนำไปจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักจัดการ
ทรพัยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบจัดทำข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ และตรวจสอบข้อมูล
แปลงที่ดินของราษฎรผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะ
ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป 

• พิจารณาจากจำนวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะ
ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

28,125 ไร่ 
(ร้อยละ 90 ของแผนงานปี 2564) 

31,250 ไร่ 
(แผนงานปี 2564) 

39,063 ไร่ 
(ร้อยละ 125 ของแผนงานปี 2564) 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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. 62 – 30 ก.ย. 63) 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
ได้รับการจัดหาที่ดินเพ่ือนำไป
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 

15 44,208-3-99 ไร่ 100 15 
 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ดำเนนิการสำรวจ ตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม 
(ผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือการจัดหาพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน 
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก เพ่ือเสนอกรมป่าไม้กำหนดเป็นพ้ืนที่
เป้าหมาย เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินต่อไป 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : เนื่องจากการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล (คทช.จังหวัด) 
จึงเร่งรัดดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
     2. คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ที่ 414/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
   เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินให้ชุมชน  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 ม.ีค. 64)                 ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)        
(..✓..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 5. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
             กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
คำอธิบาย :  

• โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลายโดยได้ดำเนินการไปพร้อมกันทั้งด้าน
สร้างจิตสำนึกด้วยกระบวนการศึกษาแก่ประชาชนให้ร่วมฟ้ืนฟูป่า เป็นผู้รักษาป่า และอยู่กับป่าอย่างกลมกลืน
แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการดำเนิน
โครงการเป็นรูปแบบผสมผสานเชิงสหวิชาการท่ีต้องใช้หลักวิชาการบูรณาการร่วมกัน ทั้งความรู้ด้านป่าไม้ 
การเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย 

• สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ดำเนินงานและร่วมขับเคลื่อนงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2559 ถึง ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 19 โครงการ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการในพ้ืนที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าสองยาง 
อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง อำเภอบ้านตาก และอำเภอเมืองตาก มีสมาชิกเข้า
ร่วมโครงการ 5,525 คน พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 21,337 ไร่ 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

< 2,880 ไร่ 
(น้อยกว่าร้อยละ 96 ของแผนงานปี 2564) 

2,880 ไร่ 
(ร้อยละ 96 ของแผนงานปี 2564) 

3,000 ไร่ 
(แผนงานปี 2564) 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 ม.ีค. 64)                 ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)        
(..✓..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนักตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

(จาก 100 คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้าง
รายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

15 3,000 ไร่ 100 15 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน                            7. จัดหากล้าไม ้
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ                                             8. ขนกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก   
3. รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้    .9. การดายวัชพืช และปลูกซ่อม 
4. จัดตั้งกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้                                    10. การติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ 
5. การสำรวจรังวัด และปักหลักแนวเขต                           11. การอำนวยการและประสานโครงการ 
6. การจัดทำแนวและปักหลักหมายแนวปลูก 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
1. ด้านงบประมาณ หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า  
    คำอธิบาย การที่หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
    โดยเฉพาะการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. ด้านบุคลากร อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564   
2. แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 6. จำนวนพื้นที่ป่าไม้  สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* 
คำอธิบาย :  

• กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพ่ือสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้
แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการป่า
ไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

• พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

• นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่
ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และ
หมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 
โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ 
ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2564 ผลการดำเนินงาน 

10,264,767.6 ไร่ 10,264,767.6 ไร่ 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง :  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 7. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย – เข้าครอบครอง (ตัวช้ีวัด Monitor)* 
คำอธิบาย :  

• พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) 

• จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 
21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรี
ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 
    (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่
มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
    (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย 
หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดให้ 
    (3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด
หรอืรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสีย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินที่
ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นำความในมาตรา 
1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 
    (4) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติ
ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

( ...... ) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 ม.ีค. 64)                 ( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)        
(..✓..) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2564 ผลการดำเนินงาน 

570 ไร่ 571.17 ไร่ 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     มาตรา 25 เป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่ใช้บังคับกับพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีสิ่งปลูกสร้างหรือ
พืชผลอาสินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะดำเนินการไม่ว่าจะพบตัวเจ้าของ (ผู้กระทำผิดใน
คดีอาญา) (ตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ) หรือไม่ เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปฟื้นฟูให้เป็นป่าตามระบบ
นิเวศดั้งเดิมต่อไป 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
     การบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือพืชผลอาสินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
     1. ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ 
     2. หากผู้กระทำผิดเป็นนายทุนหรือผู้มีอิทธิพล อาจทำให้การดำเนินการตามขั้นตอนของ ม.25 ล่าช้าออกไปได้ 
เนื่องจากผู้กระทำผิดเป็นนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลมีทุนทรัพย์ในการจะจ้างผู้มีความรู้ความรู้ทางกฎหมายในการต่อสู้คดี เช่น 
การต่อสู้ในคดีทางปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่หากศาลปกครองรับคดีไว้พิจารณา การดำเนินการตามมาตรา 25 ก็จะต้องชะลอ
ไว้ก่อนเพ่ือรอผลคดีทางปกครอง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ถึงข้ันตอนการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) (ขั้นตอนการ
ดำเนินการตาม ม.25 ที่กรมป่าไม้ใช้เป็นเกณฑ์ในการนับการชี้วัดตามท่ีกำหนดมาให้) 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 8. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คำอธิบาย :  

• เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 
ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของ
กรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 

• สูตรการคำนวณ 

     ผลรวมร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน)  
                        ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนัก         X  100 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนัก 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 94.85 74.89 7.49 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้ 
  - ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 
  - ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 
  - ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 
  - ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 

2. กรมป่าไม้ไดจ้ัดให้มีการประชุมเร่งรัดติดตามเบิกจ่ายทุกเดือนให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
    การเร่งรัดติดตามการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน ตามงวดงานที่กำหนด 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

1. เนื่องจากไตรมาสแรกอาจจะได้รับแผนงานและงบประมาณล่าช้า ทำให้กระบวนการเบิกจ่ายล่าช้าจากไตรมาสที่ 1 
มาถึงไตรมาสที่ 2 

2. เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่กรมป่าไม้ดำเนินการเอง ต้องเบิกจ่ายตามงวดงาน ไม่สามารถ
เร่งรัดการเบิกจ่ายได้ 

หลักฐานอ้างอิง : - 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
ประจำปีงบประมาณ 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) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 9. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
คำอธิบาย :  

• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ
เกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่าย
ลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ 

• สูตรการคำนวณ 

จำนวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริงของสำนัก         X  100 
จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)**ของสำนัก 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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) 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(จาก 100 
คะแนน) 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

10 99.79 98.95 9.90 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้ 
  - ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 
  - ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 
  - ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 
  - ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 

     2. กรมป่าไม้ได้จัดให้มีการประชุมเร่งรัดติดตามเบิกจ่ายทุกเดือนให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
    การเร่งรัดติดตามการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน ตามงวดงานที่กำหนด 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  

1. เนื่องจากไตรมาสแรกอาจจะได้รับแผนงานและงบประมาณล่าช้า ทำให้กระบวนการเบิกจ่ายล่าช้าจากไตรมาสที่ 1 
มาถึงไตรมาสที่ 2 

2. งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่กรมป่าไม้ดำเนินการเอง ต้องเบิกจ่ายตามงวดงาน ไม่สามารถเร่งรัดการ
เบิกจ่ายได้ 

 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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) 

ตัวช้ีวัดที่ : 10. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ  
              (Google Earth) บนสมาร์ทโฟน เพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน  
              และเครือข่ายป่าชุมชน 
คำอธิบาย :  

• เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากรมป่าไม้สู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย มีการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพ่ือส่งมอบงานบริการที่ตรงตามความต้องการและ
ความคาดหวังของประชาชน 

• นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่
แตกต่างจากเดิม ทำให้การบริการ หรือการปฏิบัติงานดีขึ้นจากเดิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
(1) นวัตกรรมบริการ (services innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่ 
(2) นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่าง
ไปจากเดิม 
(3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (administrative or organizational innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงาน หรือกระบวนงานใหม่ 
(4) นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือการแสวงหาหนทางใหม่ใน
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ผลักดันความคิดใหม่ 
(5) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายแบบ
ใหม่ ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
(6) นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
อันก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับ 

• การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่แตกต่างไปจาก
เดิม หรือการพัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีขึ้นจากเดิมอย่างมี
นัยสำคัญ หรือเห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวง
กว้าง หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้ 

• ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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 

ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) 

ตอบคำถามตามแบบฟอร์มครบถ้วนทุกประเด็น 

   - ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา 5 คะแนน 

   - ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบตัิ 5 คะแนน 

   - ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การกำหนดตัวช้ีวัดที่มีคณุภาพ 5 คะแนน 

   - ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษณ์ 5 คะแนน 

คุณภาพของการดำเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (20 คะแนน) 

   - กำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหาที่ชัดเจน (10 คะแนน) 

   - แสดงให้เห็นแสดงและอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการเดิมก่อนมกีารพัฒนา  

     (10 คะแนน) 

ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัต ิ(30 คะแนน) 

   - อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปญัหา (15 คะแนน) 

   - อธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหวา่งกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม่  

     (10 คะแนน) 

   - กำหนดหรือภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา 

     หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน (5 คะแนน) 

ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ (20 คะแนน) 

   - กำหนดตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และสะท้อนถึงประเด็นปัญหา 5 คะแนน 

   - แสดงความก้าวหนา้ของผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลติ/ผลลัพธ์ที่กำหนด  

     10 คะแนน 

   - กำหนดประโยชน์ท่ีประชาชน/ผู้รบับริการไดร้ับจากโครงการ 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4 หลักฐานเชิงประจกัษ์ (10 คะแนน) 

  - มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน และเป็นรูปธรรม 10 คะแนน 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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) 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

  - จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงาน ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564 

  - จัดส่งรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม/
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน พร้อมเอกสารหลักฐานให้ 
กรมป่าไม้ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ ไม่ต่ำกว่า 70 
คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมฯ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนที่ได ้
(จาก 100 คะแนน) 

คะแนนที่ได ้
(คะแนนถ่วงน้ำหนัก) 

ระดับความสำเร็จของการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมภูมิ
สารสนเทศ (Google Earth) 
บนสมาร์ทโฟน เพ่ือการ
ปฏิบัติงานภาคสนามของ
เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่า
ชุมชน และเครือข่ายป่าชุมชน 

10 ร้อยละ 97.80 100 10 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 (ตาก)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

ประจำปีงบประมาณ 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) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
    ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงานการประยุกต์ใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ 
(Google Earth) บนสมาร์ทโฟน เพ่ือการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชน 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 

 


