
                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม ้

 

 
 
 
 

การประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักจัดการทรพัยากรปา่ไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
กรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม ้

 

 
ตัวช้ีวัด          ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี)       .   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 ตัวชี้วัดของส ำนัก น้ ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงำนรับผิดชอบ 

กำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน (Performance Base)  น้ ำหนักร้อยละ 70 

1. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน (ไร่) 15  (ตัวช้ีวัดบังคับ) 

2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 15  (ตัวช้ีวัดบังคับ) 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 

(Hotspot) 

20  (ตัวช้ีวัดบังคับ) 

4. จ านวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดหาท่ีดิน
เพื่อน าไปจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

20  (ตัวช้ีวัดบังคับ) 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- (ตัวชี้วัดบังคับ) 
*ตัวชี้วัด Monitor คือ 
ตัวชี้วัดท่ีต้องรายงานผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่า
คะแนนตัวชี้วัด 

6. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวช้ีวัด Monitor)* 

- 

กำรประเมินศักยภำพในกำรด ำเนินงำน (Potential Base)  น้ ำหนักร้อยละ 30 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10  (ตัวช้ีวัดบังคับ) 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

10  (ตัวช้ีวัดบังคับ) 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 

10  (ตัวช้ีวัดบังคับ) 

รวม 100  
 

หมำยเหตุ : ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ทุกส ำนักและสำขำทุกสำขำ สำมำรถพิจำรณำก ำหนดตัวชี้วัดดังน้ี 
1. ตัวชี้วัดตำมตัวชี้วัดกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร กรมป่ำไม้ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
2. เกณฑ์กำรประเมินผลตัวชี้วัดของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1-13 และสำขำทุกสำขำ ใช้เกณฑ์กำรประเมินผล

ตัวชี้วัดของกรมป่ำไม้ และพิจำรณำจำกค่ำเป้ำหมำยตำมที่ส ำนักได้รับตำมแผนปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม ของ
หน่วยงำน 

3. ก ำหนดน้ ำหนักตัวชี้วัดรวมทุกตัวชี้วัด รวมเท่ำกับ 100 หำกตัวชี้วัดใดที่ส ำนักไม่ได้จัดท ำ ให้น ำน้ ำหนักไปเฉลี่ยให้
ตัวชี้วัดอื่น ๆ และน้ ำหนักตัวชี้วัดสำมำรถปรับได้ตำมควำมส ำคัญของตัวชี้วัดของแต่ะละหน่วยงำน 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม ้

 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 

KPI หน่วยงำน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

ส่วน
อ ำนวยกำร 

ส่วนจัดกำร
ที่ดินป่ำไม้ 

ส่วนจัดกำร 
ป่ำชุมชน 

ส่วนป้องกัน
รักษำป่ำและ
ควบคุมไฟป่ำ 

ส่วนส่งเสริม
กำรปลูกป่ำ 

ศูนย์ป่ำไม้
อุดรธำนี 

ศูนย์ป่ำไม้เลย 
ศูนย์ป่ำไม้

หนองบัวล ำภ ู
ศูนย์ป่ำไม้
หนองคำย 

ศูนย์ป่ำไม้ 
บึงกำฬ 

1. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ี

เพิ่มข้ึน (ไร่) 
    O S S S S S 

2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน   O   S S S S S 
3. ความส าเร็จของการจัดการหมอก
ควันและไฟป่า (Hotspot) 

   O  S S S S S 

4. จ านวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ี
ได้รับการจัดหาท่ีดินเพื่อน าไปจัด
ท่ีดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

 O    S S S S S 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ ส ารวจจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม  
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

 O    S S S S S 

6. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการ
ป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้า
ครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 

   O  S S S S S 



                                                                                              กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) กรมป่ำไม้                                                                                                                                   

 

 
 

หน่วยงำนรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 

KPI หน่วยงำน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

ส่วน
อ ำนวยกำร 

ส่วนจัดกำร
ที่ดินป่ำไม้ 

ส่วนจัดกำร 
ป่ำชุมชน 

ส่วนป้องกัน
รักษำป่ำและ
ควบคุมไฟป่ำ 

ส่วนส่งเสริม
กำรปลูกป่ำ 

ศูนย์ป่ำไม้
อุดรธำนี 

ศูนย์ป่ำไม้เลย 
ศูนย์ป่ำไม้

หนองบัวล ำภ ู
ศูนย์ป่ำไม้
หนองคำย 

ศูนย์ป่ำไม้ 
บึงกำฬ 

7. ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

O     S S S S S 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

O     S S S S S 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

O     S S S S S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) กรมป่ำไม้                                                                                                                                   

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

1. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน (ไร่) 15 4,500 ไร่ 1,650 ไร่ 2,380 ไร่ 

ค ำอธิบำย  •  การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ 
ให้ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลขอระบบนิเวศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 35,120 ไร่ ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกจิ จ านวน 10,000 ไร่ 
2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกจิในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 18,600 ไร่ 
3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไมโ้ตเร็ว 

3.1) โครงการส่งเสริมปลูกไมโ้ตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม จ านวน 5,250 ไร่ 
3.2) โครงการส่งเสริมปลูกไมโ้ตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน จ านวน 1,270 ไร่ 

เกณฑ์กำรประเมิน   

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(50 คะแนน) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า 1,440 ไร่ 
(น้อยกว่าร้อยละ 96 ของแผนงานปี 2564) 

1,440 ไร่ 
(ร้อยละ 96 ของแผนงานปี 2564) 

1,500 ไร่ 
(แผนงานปี 2564) 

 

เง่ือนไข • - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 



                                                                                              กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) กรมป่ำไม้                                                                                                                                   

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 15 - - 335 ป่ำชุมชน 

ค ำอธิบำย  •  ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการบ ารุงรักษา 
   ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและย่ังยืน 

•  เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6,000 ป่าชุมชน 

•  แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนที่ชุมชนรว่มกันจัดท าข้ึน เพ่ือใช้ในการจัดการป่าชุมชน 

•  การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรรว่มกันจัดท าค าขอจัดต้ังป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

•  การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณ 
   เพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์กำรประเมิน   

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(50 คะแนน) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

243 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 2564) 

485 ป่าชุมชน 
(แผนงานปี 2564) 

509 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2564 ร้อยละ 5) 

 

เง่ือนไข • - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนจัดการป่าชุมชน 



                                                                                              กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) กรมป่ำไม้                                                                                                                                   

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 20 1,447 3,613 3,021 

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

• จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 

• สถำนกำรณ์หมอกควันและไฟป่ำ หมายถึง พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย 
หนองบัวล าภู หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ 

• พื้นที่ป่ำในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ หมายถึง พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมแลประเทศชาติ 
โดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมหีน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

•    จุดควำมร้อน (Hotspot)  หมายถึง จุดความร้อน (Hotspot) ในพ้ืนที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่า ที่ท าการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการส ารวจ
ระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เกณฑ์กำรประเมิน   

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(50 คะแนน) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 2,719 จุด 

(ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับผลปี 2563) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 2,417 จุด 

(ลดลงร้อยละ 20 เทียบกับผลปี 2563) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน 2,115 จุด 

(ลดลงร้อยละ 30 เทียบกับผลปี 2563) 
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ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เง่ือนไข • ใช้ข้อมูลจ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ของ GISTDA  โดยใช้ดาวเทียม Suomi NPP Sensor VIIRS และคัดเลือกเฉพาะจุความร้อนที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้  

(ป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484) ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวล าภู หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบตัวชี้วัดของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
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ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

4. จ านวนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดหาท่ีดินเพื่อน าไปจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 20 7,811 ไร่ 27,336-2-61 ไร่ 14,932 ไร่ 

ค ำอธิบำย  •    นโยบายส้าคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด้าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
(คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดินท้ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยให้สิทธิอยู่อาศัยท้ากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั งสนับสนุนเก่ียวกับสาธารณูปโภคพื นฐานที่เหมาะสม
กับสภาพพื นที่ และส่งเสริมการด้ารงชีพเพ่ือให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน โดยการด้าเนินงานจัดหาที่ดินท้ากินให้ชุมชนในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

• พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาที่ดินน้าไปจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ด้าเนินการส้ารวจตรวจสอบจัดท้าข้อมูลขอบเขตพื นที่ที่จะด้าเนินการ และตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร
ผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบก้าหนดเป็น
พื นที่เป้าหมายที่จะด้าเนินการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนต่อไป   

•    พิจารณาจากจ้านวนพื นที่ (ไร่) ท่ีคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาเห็นชอบก้าหนดเป็นพื นที่เป้าหมายที่จะด้าเนินการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน 
เกณฑ์กำรประเมิน   

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(50 คะแนน) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

4,500 ไร่ 
(ร้อยละ 90 ของแผนงานปี 2564) 

5,000 ไร่ 
(แผนงานปี 2564) 

6,250 ไร่ 
(ร้อยละ 125 ของแผนงานปี 2564) 

 

เง่ือนไข •  



                                                                                              กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
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ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* …………. 3,447,685 3,501,050 3,551,050 

ค ำอธิบำย  • กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2563 เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพ
ของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

• พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  

• นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุม 
เป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง 
สวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

เกณฑ์กำรประเมิน   

*(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 
เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินงาน 
3,441,174.36 ไร่ .............. ไร่ 
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ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เง่ือนไข •  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

6. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง  
   (ตัวช้ีวัด Monitor)* 

…………. 11,694-1-08 ไร่ 
1,465-1-70 ไร่ 

7,71-2-76, ไร่ 
- , ไร่ 

5,670-2-12 ไร่ 
2,682-2-04 ไร่  

ค ำอธิบำย  ▪  พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
▪ จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้า
ครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
▪ มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 
น้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปน้ี 
           (1) สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิด 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
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ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลา 

ที่ก าหนดให้ 
           (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้

ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใชจ้่ายน้ันทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออก
ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใช้ ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จาก
การขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 

            (4) ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
เกณฑ์กำรประเมิน   

*(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 
เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินงาน 

1. พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย เป้าหมาย 6,300 ไร่ 
2. เข้าครอบครอง  (ม.25)  เป้าหมาย  540 ไร่ 

………….. ไร่ 
………….. ไร่ 

 

เง่ือนไข • ในการจัดท าตัวช้ีวัด ข้ันตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานของตัวช้ีวัด คือ ข้ันตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพื้นท่ี 
เป็นข้ันตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 
 
 



                                                                                              กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) กรมป่ำไม้                                                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

10 ร้อยละ 99.8 ร้อยละ 99.5 ร้อยละ 96.9 

ค ำอธิบำย  •  เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานที่ก าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 

• สตูรกำรค ำนวณ 
                ผลรวมร้อยละของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม (ในรอบกำรประเมิน) ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

ของจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี)  
                                                 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบกำรประเมิน) ของจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่6 (อุดรธำนี) 

X 100 



                                                                                              กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) กรมป่ำไม้                                                                                                                                   

 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เกณฑ์กำรประเมิน   

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(50 คะแนน) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

เง่ือนไข •  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 10 ร้อยละ 99.8 ร้อยละ 99.5 ร้อยละ 96.9 



                                                                                              กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) กรมป่ำไม้                                                                                                                                   

 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ค ำอธิบำย  •  การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งน้ีไม่รวมเงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเก่ียวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) 
จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

• สูตรกำรค ำนวณค่ำคะแนน 
 

                              จ ำนวนเงินงบประมำณที่สำมำรถใช้จ่ำยได้จริงของจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 
                    จ ำนวนเงินงบประมำณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ไตรมำส 1-4)** ของจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 

เกณฑ์กำรประเมิน   

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(50 คะแนน) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

เง่ือนไข • โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือกรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจ าเป็นในการ
ใช้งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณใหห้น่วยงานหลังวันที่  15 สิงหาคม  2564  และส่งงบประมาณคนืกรมฯ 

• หลักฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบรหิารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ฝ่ายการเงินและบัญชี 

 

X 100 



                                                                                              กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) กรมป่ำไม้                                                                                                                                   

 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 10    

ค ำอธิบำย  •  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากรมป่าไม้สู่ระบบราชการ 4.0  ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
เพ่ือส่งมอบงานบริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 

• นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่แตกต่างจากเดิม ท าให้การบริการ หรือการปฏิบัติงานดีข้ึน 
จากเดิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

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

• กำรพัฒนำหรอืปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการท างานที่แตกต่างไปจากเดิม หรือการพัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีข้ึนจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หรือเห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการท างานในเชิงบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง หรอื
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้ 

 

• ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 



                                                                                              กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) กรมป่ำไม้                                                                                                                                   

 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ประเด็น คะแนน 

ควำมครบถ้วนของเน้ือหำ (20 คะแนน)  
ตอบค าถามตามแบบฟอร์มครบถ้วนทุกประเด็น 

 - ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 5 คะแนน 
 - ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 5 คะแนน 
 - ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 5 คะแนน 
 - ประเด็นที่ 4 หลักฐานเชิงประจักษณ์ 5 คะแนน 

คุณภำพของกำรด ำเนินงำน (80 คะแนน) ประเด็นท่ี 1 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (20 คะแนน) 
- ก าหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหาที่ชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงให้เห็นแสดงและอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการเดิมก่อนมีการพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นท่ี 2 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและกำรน ำไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (15 คะแนน) 
- อธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม่ (10 คะแนน) 
- ก าหนดหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการท างาน (5 คะแนน) 
ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ กำรก ำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภำพ (20 คะแนน) 
- ก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และสะท้อนถึงประเด็นปัญหา 5 คะแนน 
- แสดงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ก าหนด 10 คะแนน 
- ก าหนดประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ 5 คะแนน 
ประเด็นท่ี 4 หลักฐำนเชิงประจักษ์ (10 คะแนน) 
- มีเอกสาร หลักฐานการด าเนินงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 10 คะแนน 

 



                                                                                              กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 6 (อุดรธำนี) กรมป่ำไม้                                                                                                                                   

 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐำน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เกณฑ์กำรประเมิน   

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(50 คะแนน) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2564  
- จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมป่าไม้
ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 

 

เง่ือนไข • กำรส่งรำยงำน  
 - จัดส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2564  
 - จัดส่งรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมป่าไม้ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2564  
ทั้งน้ี กรณี เป็นการพัฒนานวัตกรรมใช้ แบบฟอร์มที่ 1 กรณีเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานใช้ แบบฟอร์มที่ 2 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด • ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 


