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ค ำน ำ 
 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมิน
ส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และในการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้มี
มติเห็นชอบกับกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แทนการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการในระบบเดิม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล 
การแก้ไขปัญหา และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญของรัฐบาลและการด าเนินงานตามภารกิจหน่วย งาน
ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้กรมป่าไม้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องตาม 
มาตรการดังกล่าว กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดท าคู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบและแนวทางการประเมินมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินประสิทธิภาพตามมาตรการดังกล่าว เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงต่อไป 

 

                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมป่าไม้ 
                                                                   กุมภาพันธ์  2564 
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 หน้า 1 
 

คู่มือ 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ระดับส านัก/กลุ่ม ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดท าคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ของกรมป่าไม้ เพ่ือถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมลงสู่ระดับส านัก/
กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และ
วิธีการประเมินผล ตามกรอบและแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด และ
สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการ
ประเมินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน น าไปสู่การปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงต่อไป 
 
2. ขอบเขต (Scope) 

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีเนื้อหาที่
แสดงให้เห็นระบบงานโดยรวมของกรมป่าไม้ กระบวนการย่อย เป้าหมาย รายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ มีการก าหนดระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารบันทึก และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน เพ่ือหน่วยงานผู้
ปฏิบัติไดศ้ึกษา เข้าใจ และน าไปใช้เป็นเครื่องมือผลักดันในการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานได้อย่าง
เป็นระบบ 
 
3. ค าจ ากัดความ (Definition) 
 3.1 ผู้ประเมิน 

1. ผู้บริหาร 
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ประเมินเบื้องต้น) 

 3.2 ผู้รับการประเมิน 
  1. ส านัก/กอง/กลุ่ม ที่รับการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 39 หน่วยงาน 
  2. ระดับบุคคล 
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หน้า 2 
 

 3.3 องค์ประกอบของการประเมิน 

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1. การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 70) 

(3-5 ตัวชี้วัด) 
1.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย

เร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ (Agenda KPI) 

1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วน
ราชการ (บังคับส่วนราชการระดับกรม) 

1.3 ผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญที่เป็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Joint KPIs)  เช่น อุบัติเหตุทางถนน ป่าไม้ ขยะ อากาศ 
คุณภาพแหล่งน้ า 

1.4 ผลการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย ภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
(Function KPI / Area KPI) 

2. การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 30)  (1 ตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัด : ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วย 
2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15) เลือกจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายใน

หน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพ่ือน าไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

 - การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 
 - การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไก

หลักในการด าเนินงาน (Digitalize Process) เพ่ือน าไปสู่การให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
(Decision Making) 
- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน หรือการให้บริการ 
(e-Service) 

2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
(ร้อยละ 15) 
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หน้า 3 
 

 หลักการและแนวทางในการประเมินตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ประเมินใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ Performance Base และ Potential Base  

โดยก าหนดสัดส่วนน้ าหนักเท่ากับ 70:30  
2. จ านวนตัวชี้วัด Performance Base 3-5 ตัวชี้วัด (กรมต้องถ่ายทอดจากกระทรวง

อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด) Potential Base 1 ตัวชี้วัด  
3. เน้นตัวชี้วัดที่สะท้อนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/แผนฯ 12/นโยบายรัฐบาล และยึด

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
4. ส่วนราชการระดับกรมต้องมีตั วชี้ วัดที่ สอดคล้องกับแผนการปฏิรูประเทศ  

อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด (1 กรม 1 ปฏิรูป) 
5. เน้น Joint KPIs ที่ส าคัญเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน เช่น อากาศ แหล่งน้ า ขยะ 
6. เน้นการพัฒนาการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (e-Service, Digitize Data, Digitalize 

Process, Sharing Data) 
7. น าผลการประเมิน PMQA 4.0 มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน Potential Base 
8. ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและไม่สามารถวัดผลได้ในรอบปี ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัด 

Monitor 

 3.4 สรุปผลการประเมิน 
   พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายใน 3 ระดับ (ค านวณคะแนนผลการ
ด าเนินงานโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์) แล้วถ่วงด้วยน้ าหนักของตัวชี้วัด ซึ่งมีน้ าหนักทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ 
100 เพ่ือเป็นผลการประเมินในภาพรวมของส่วนราชการ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการเป็น 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง ดังนี้ 
 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 3 ระดับ 

ระดับ ค่าคะแนน 
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 100 คะแนน 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 75 คะแนน 
ค่าเป้าหมายขั้นต้น 50 คะแนน 

ส่วนราชการมีผลการด าเนินงานต  ากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศนูย์ 
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ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 3 ระดับ 
ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 

 
  

 3.5 รอบการประเมินผลส่วนราชการ 
   รอบการประเมิน หมายถึง ห้วงเวลาที่จะต้องท าการประเมินปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี 
 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการค านวณคะแนนผลการด าเนินงาน 
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4.     ขั้นตอนการประเมินผลหน่วยงาน 
 ขั้นตอนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที  1  ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดกรอบการประเมินส่วนราชการ และแจ้งกรอบ ตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การให้คะแนน ให้แก่ส่วนราชการผู้รับการประเมิน 
 ขั้นตอนที  2  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้งกรอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน และถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายลงสู่ส านัก/กอง/กลุ่ม ผู้รับการประเมิน และจัดท าค ารับรองระดับส านัก/กอง/กลุ่ม 
 ขั้นตอนที  3  ส านัก/กอง/กลุ่ม จัดท าค ารับรองฯ ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม และถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายลงสู่ระดับส่วน/ฝ่าย/บุคคล 
 ขั้นตอนที  4  ส านัก/กอง/กลุ่ม รายงานผลการด าเนินงาน ตามองค์ประกอบการประเมิน โดย
ก าหนดให้ส านัก/กอง/กลุ่ม รายงานผลการประเมินแก่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แบ่งเป็น 3 รอบการประเมิน 
ได้แก่ 

 รอบ 6 เดือน  ภายในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2564 
 รอบ 9 เดือน  ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2564 
 รอบ 12 เดือน  ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2564 

 ขั้นตอนที  5  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้น ระดับกรม เสนอต่ออธิบดี
กรมป่าไม ้

 รอบแรก (9 เดือน) ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
 รอบสอง (12 เดือน) ภายในเดือนตุลาคม 2564 

 ขั้นตอนที  6  กรมป่าไม้ รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการฯ ระดับกรม เสนอกระทรวงและ
ส านักงาน ก.พ.ร.  

 รอบ 12 เดือน  ภายในเดือนตุลาคม 2564 
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ขั้นตอนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที  1 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดกรอบการประเมินส่วนราชการ  
 ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งกรอบตัวช้ีวดั และเกณฑ์การให้คะแนน ให้แกส่่วนราชการผู้รับการประเมิน 

ขั้นตอนที  2 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้งกรอบ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน และถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมายลงสูส่ านัก/กอง/กลุ่ม ผู้รบัการประเมิน  

ขั้นตอนที  4 
ส านัก/กอง/กลุ่ม รายงานผลการด าเนินงาน ตามองค์ประกอบการประเมิน โดยก าหนดให้ส านัก/กอง/กลุ่ม 
รายงานผลการประเมินแก่กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร แบ่งเป็น 3 รอบการประเมิน ได้แก ่

 รอบ 6 เดือน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2564 
 รอบ 9 เดือน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2564 
 รอบ 12 เดือน  ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตลุาคม 2564 

 

ขั้นตอนที  5 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้น ระดับกรม เสนอต่ออธิบดีกรมปา่ไม ้

 รอบแรก (9 เดือน) ภายในเดือนกรกฏาคม 2564 
 รอบสอง (12 เดือน) ภายในเดือนตุลาคม 2564 

 

ขั้นตอนที  6 
กรมป่าไม้ รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการฯ ระดับกรม เสนอกระทรวงและส านักงาน ก.พ.ร.  

 รอบ 12 เดือน  ภายในเดือนตลุาคม 2564 

ขั้นตอนที  3 
 ส านัก/กลุ่ม จัดท าค ารับรองระดับส านัก/กอง/กลุ่ม และถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายลงสูส่่วน/

ฝ่าย/บคุคล 
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5.     ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 กระบวนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ 
กรมป่าไม ้แบ่งผู้รับผิดชอบในการจัดท าเป็น 2 ระดับ คือ  
 1) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ ควบคุม ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของกรมป่าไม ้
 2) ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและประเมินผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ ประสานงาน ด าเนินงาน 
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ 
 3) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม มีหน้าที่จัดท าค ารับรองฯ ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม และรายงานผล
การด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
6.       การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงานของผู้รับการประเมิน 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้รับประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ผู้รับการประเมิน (ส านัก/กอง/กลุ่ม) จะต้องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยแบ่งรอบการรายงานออกเป็น 3 รอบ
การประเมิน ดังนี้ 

 รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี 
 รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน ของทุกปี 
 รอบท่ี 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี 

 
7.     แบบฟอร์มที ใช้ (Form) 
 กระบวนการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
กรมป่าไม้ จะต้องด าเนินการตามแบบฟอร์มที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนด (รายละเอียดดูในภาคผนวก)  

1) รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก 1)  

 2) แบบฟอร์มเล่มรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก 2) 

 3) แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก 4) 



                          

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
กรอบการประเมินผลฯ และรายละเอียดตัวชี้วัด 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 1  

88



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
ของกรมป่าไม ้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                    

 
 

 
 

กรมป่าไม ้

 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นหน่วยงานที่มุ่งม่ันรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือ
ความสุขของคนไทย 

พันธกิจ 

 ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

 เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ตอบสนอง
ความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

 วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้ 

 พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้ทันสมัยให้เหมาะกับภาวการณ์ปัจจุบัน 
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                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                    

 
 

 

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
กรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  น้ าหนักร้อยละ 70 

1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 15  - ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
 

2. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

15  - ส านักจัดการป่าชุมชน 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 

(Hotspot) 

20 ปม/อส 
หน่วยงาน ปม. :  ส านักป้องกันรักษาป่า  
                     และควบคุมไฟป่า 
 

4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา
ที่ดินเพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 
 

20 - ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- - ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 

- - ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 

7. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

(30)   

    7.1 การต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

15 - กองการอนุญาต 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

     7.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 

15 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

รวม 100  
 

หมายเหตุ : *ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 
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                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                    

 
 

ปฏิทินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมป่าไม ้

วันที ่ กิจกรรม 
ตุลาคม 2563 –
มกราคม 2564 

  ส านักงาน ก.พ.ร. ช้ีแจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

 หน่วยงานกรมป่าไม้เสนอตัวช้ีวัดระดับกรมเสนอส านักงาน ก.พ.ร. 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ส่งร่างตัวช้ีวัดให้คณะท างานพิจารณาตัวช้ีวัดของส่วนราชการพิจารณา 

 ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และรายละเอียดตัวช้ีวัดให้กรมทราบ 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งช่ือตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน และรายละเอียดตัวช้ีวัดตามการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หน่วยงานทราบ 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2564 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กรลงสู่ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม  

 ส านัก/กอง/กลุ่ม จัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดับส านัก/กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
จ านวน 1 เล่ม ส่งให้กลุม่พัฒนาระบบบริหารตามเวลาที่ก าหนด  

 ส านัก/กอง/กลุ่ม น าค ารับรองฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และพิมพ์ใบหน้าเว็บไซต์ ส่งให้กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิารภายในเวลาที่ก าหนด 

ภายในเมษายน 
2564 

 ส านัก/กองกลุ่ม รายงานการประเมินตนเอง (รายงานผลตัวช้ีวัด) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564) ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ส่งตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ของส านัก/กอง/กลุ่ม) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และพิมพ์ใบหน้าเว็บไซต์ ส่งให้กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร   

ภายในกรกฎาคม 
2564 

 ส านัก/กลุ่ม รายงานการประเมินตนเอง (รายงานผลตัวช้ีวัด) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 
2564) ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ส่งตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ของส านัก/กอง/กลุ่ม) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และพิมพ์ใบหน้าเว็บไซต์ ส่งให้กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร   

ตุลาคม 2564  หน่วยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัดกรมป่าไม้ ส่งรายงานการประเมินตนเอง (รายงานผลตัวช้ีวัด) รอบ 12 ดือน  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารหลักฐาน จ านวน 1 แผ่น ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้  

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่งรายงานการประเมินตนเอง (รายงานผลตัวช้ีวัด) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) ส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ส านัก/กลุ่ม รายงานการประเมินตนเอง (รายงานผลตัวช้ีวัด) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ส่งให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ส่งรายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ
ส านัก/กอง/กลุ่ม) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และพิมพ์ใบหน้าเว็บไซต์ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   

ภายในวันท่ี 31 
ตุลาคม 2564 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน  (1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานไว้ในระบบด้วย 
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

1. จ านวนพื้นที่ปา่เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น           15 43,674 ไร่ 33,550 ไร่ 37,280 ไร่ 

ค าอธิบาย   การปลูกป่าเศรษฐกิจ  หมายถึง การด าเนินการปลูกไมย้ืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินที่ได้รับอนญุาต
จากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าใหเ้กิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลตอ่ความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพ้ืนท่ีเป้าหมาย จ านวน 35,120 ไร่ ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ จ านวน 10,000 ไร ่
2) กิจกรรมโครงการส่งเสรมิการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 18,600 ไร่ 
3) กิจกรรมโครงการส่งเสรมิการปลูกไมโ้ตเร็ว 
     3.1) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 5,250 ไร่ 
     3.2 ) โครงการส่งเสริมปลูกไมโ้ตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จ านวน 1,270 ไร่ 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมป่าไม ้
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า 33,400 ไร่  33,400 ไร่ 35,120 ไร่ 

 
 

เงื่อนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส านักเศรษฐกิจการปา่ไม ้
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

2. ความส าเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน                15 - - 5,000 ป่าชุมชน 

ค าอธิบาย   ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ไดร้ับอนุมัติให้จดัตัง้เป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรฐัในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชมุชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

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

 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนท่ีชุมชนร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 

 การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมใหร้าษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

 การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจดัท าแผนจดัการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบง่
บริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3,000 ป่าชุมชน 6,000 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงานปี 64) 

6,300 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2564 ร้อยละ 5) 

 
เงื่อนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส านักจัดการป่าชุมชน 
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 20 29,058 จุด 59,141 จุด 54,505 จุด 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มสี่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้อง 
บูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

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

 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจดัการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 

 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถงึ พ้ืนท่ีป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกดิหมอกควันไฟป่าท่ัวประเทศ   
            พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมแล
ประเทศชาตโิดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 

 จุดความร้อน (Hotspot)  
- จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามสีาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ท่ีท าการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม   
       Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            - พื้นที่ป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ท้ังหมด  73.37 ล้านไร่ ดังนี้ 
                   1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า เนื้อท่ี 62.85 ล้านไร่  

       2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เนื้อที่ 10.52 ล้านไร ่
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 10 

(เทียบกับผลปี 63 ไม่เกิน 49,055 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 20 

(เทียบกับผล ปี 63 ไม่เกิน 43,604 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 30 

(เทียบกับผล ปี 63 ไม่เกิน 38,154 จุด) 
 

เง่ือนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 20 251,027 ไร่ 256,855 ไร่ 238,784 ไร่ 

ค าอธิบาย   รัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คือ การจัดที่ดนิท ากินให้แก่ชุมชนในรูปแปลงรวม โดยใหส้ิทธิอยู่อาศัยท ากินแตไ่มใ่ห้กรรมสิทธ์ิรายบุคคล รวมทั้ง
สนับสนุนเกีย่วกับสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสรมิการด ารงชีพเพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการด าเนินงานจดัหาที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ป่าสงวนแห่งชาติที่ไดร้ับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทีด่ินน าไปจดัที่ดนิท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจดัท าข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีที่จะด าเนินการ และตรวจสอบ
ข้อมูลแปลงท่ีดินของราษฎรผูค้รอบครองที่ดินเดิม (ตามโครงการจดัการทรัพยากรทีด่ินและป่าไม้) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนต่อไป   

 พิจารณาจากจ านวนพื้นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินพิจารณาเห็นชอบก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

248,889 ไร่ 
(ผลงานเฉลี่ย 3 ปี) 

 252,872  ไร่ 
(ค่ากึ่งกลาง) 

256,855 ไร่ 
(ผลงานที่ดีที่สุดรอบ 3 ปี) 

 
 

เงื่อนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส านักจัดการที่ดินป่าไม ้
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม   (ตัวชี้วัด Monitor)* 
- 
 
 

102,156,351 ไร ่ 102,488,302 ไร ่ 102,484,072 ไร ่

ค าอธิบาย   กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมลูสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพื่อส ารวจและวิเคราะห์
สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ทีม่อียู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมลูป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจดัการปา่ไม้
ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้น
ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่นอ้ยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถงึทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ โดย
ไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตสั หรือพ้ืนที่ท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลติหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 

เกณฑ์การประเมิน/ 
ผลการด าเนินงาน 

    *(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวช้ีวัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แตไ่ม่คิดคะแนน) 
เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินงาน 
102,484,072 ไร่ .............. ไร ่ 

เงื่อนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส านักจัดการที่ดินป่าไม ้
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง  (ตัวชี้วัด Monitor)* 
- 
 
 

33,630.00 38,232.87 27,240.50 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยดึ ได้แสดงการเขา้
ครอบครองพ้ืนท่ีโดยการด 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 พระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี ้
           (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผดิ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญตัินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลา

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

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกลา่วและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินทีย่ึดไวไ้ด้
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวธิีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่
เงินท่ีได้จากการขายทรัพยส์ินนั้นโดยอนุโลม 

           (4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มเีหตุฉกุเฉิน 
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

เกณฑ์การประเมิน      
*(ตัวช้ีวัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 

เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินงาน 
5,000 ไร่ .............. ไร ่ 

เงื่อนไข   ในการจัดท าตัวชี้วัด ขั้นตอนทีจ่ะใช้ในการรายงาน และนับเปน็ผลงานของตัวชี้วัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเร่ิมนับค่าเปา้หมายพืน้ที่ 
เป็นขั้นตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส านักป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟป่า 
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

7. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
       7.1 การต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

(30) 
15 

 
- 

 
- 

 
- 

ค าอธิบาย   e-Service หมายถึง การให้บริการข้อมูลและการท าธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ เพือ่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูข้อรับบริการ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาว่า
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานจัดว่าเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งประชาชน 
หน่วยราชการ ภาคธุรกิจ และองค์กร รวมถึงระบบดังกล่าวมีการให้ขอ้มูล สนับสนุน หรือให้บริการที่สอดคล้องกับภารกจิของหน่วยงาน  

 การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นการด าเนินการเพื่อยกระดับงานบริการของส่วนราชการไปสู่การให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อลดภาระการเดินทางมาติดต่อ
ราชการของประชาชน  

 การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ในการด าเนินกิจการตามประเภทกิจการ เช่น ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักร ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม โดยใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี ซึ่ง
ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 ยื่นเรื่อง/ยื่นค าขอและเอกสารประกอบเป็น
กระดาษ โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ 
ส านักงาน เช่น จัดส่งทางไปรษณยี์ อีเมล์ เป็นต้น 

ยื่นเรื่อง/ยื่นค าขอทางออนไลน์ (e-form) แต่ยังไม่
สามารถแนบเอกสารมาพร้อมกันผ่านระบบได้ โดย
ให้ประชาชนจัดส่งแยกมาในรูปแบบ scan file 

มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นค าขอทางออนไลน์ (e-
form) ทีป่ระชาชนมีความปลอดภยั รักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได ้

 

เงื่อนไข   e-form หรือ แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ คือ การกรอกข้อมูลบนหน้าจอผา่นอุปกรณ์ computer ทั้ง แบบ PC และ Mobile เพื่อทดแทนแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ 

  ประชาชนมีความปลอดภัย รักษาข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ประชาชนสามารถลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น การใช้รหัส OTP การยืนยันตัวตน เป็นต้น 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  กองการอนุญาต 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

7. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
    7.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
 

(30) 
15 278 

(2.22) 
273.86 
(2.19) 

308.48 
(2.47) 

ค าอธิบาย   PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางกา รพัฒนา
ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 

 เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  

 พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการมีคะแนนผล
การประเมินในขั้นตอนท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดีขึ้นจากผลคะแนนในข้ันตอนท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รบับริการและผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์และการจดัการความรู้  หมวด 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
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รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผล 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมปา่ไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 

เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

240.00 
(ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มท่ี 1 : 

0 – 299 คะแนน) 

- 350.00 

 

เงื่อนไข - 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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แบบฟอร์ม 

เล่มรายละเอียดตัวชี้วัด 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพ 

ในการปฏิบัติราชการ ของส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2  
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การลงนามการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมป่าไม้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก ................................... 

 
1. การประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นการประเมิน

ฝ่ายเดียว  มิใช่สัญญา และใช้ส าหรับระยะเวลา 1  ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564 

2. รายละเอียดของการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ได้แก่ กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เกณฑ์การประเมิน และรายละเอียดอื่นๆ   

3. ผู้รับการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และผู้ท าการ
ประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้เข้าใจการประเมินผล
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นส าคัญ  

 
 

        ผู้รับการประเมิน                     ผู้ประเมิน 
 

…………………...………………………………… 
 

(.............................................................) 
ผู้อ านวยการ.......ส านัก/กอง/กลุ่ม............ 

วันที่............................................ 

 
                    …………………....................…………………… 

 

                   (..............................................................) 
                  รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

                       วันที่............................................ 
 

                ………………………………………………………………… 
 

                 (นายอดิศร นุชด ารงค)์ 
              อธิบดีกรมป่าไม้ 

                   วันที่............................................ 
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                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก ........................................... กรมป่าไม้ 

 

 
 
 
 
 

 
 

การประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของส านัก.............................................. 
กรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก ........................................... กรมป่าไม้ 

 

 

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
กรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  น้ าหนักร้อยละ 70 

1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 15  - ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
 

2. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

15  - ส านักจัดการป่าชุมชน 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 

(Hotspot) 

20 ปม/อส 
หน่วยงาน ปม. :  ส านักป้องกันรักษาป่า  
                     และควบคุมไฟป่า 
 

4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา
ที่ดินเพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 
 

20 - ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- - ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 

- - ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 

7. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

(30)   

    7.1 การต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

15 - กองการอนุญาต 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

     7.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 

15 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

รวม 100  
 

หมายเหตุ : *ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 
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                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก ........................................... กรมป่าไม้ 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

สปฟ. สสป. สจด. สจช. สวพ. กอญ. สคร. สศม. สรม. ศทส. สผส. สบก. กนต. กพร. กสน. กคจ. 
สจป. 1-13 และ 

10 สาขา 
1. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
 

       O         S 

2. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน    O             S 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 

(Hotspot) 

O                S 

4. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหา
ที่ดินเพ่ือน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

  O              S 

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

  O              S 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 

O                S 

*ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 
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                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก ........................................... กรมป่าไม้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

สปฟ. สสป. สจด. สจช. สวพ. กอญ. สคร. สศม. สรม. ศทส. สผส. สบก. กนต. กพร. กสน. กคจ. 
สจป. 1-13 และ 

10 สาขา 
7. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

                 

    7.1 การต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     O    O        

     7.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

S S S S S S S S S S S S S O S S  
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                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก ........................................... กรมป่าไม้ 

 

 

ตัวชี้วัด             (ส านัก/กอง/กลุ่ม ส่วนกลาง)                . 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 ตัวชี้วัดของส านัก น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  น้ าหนักร้อยละ 70 

1. ... ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ
กรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ส านัก
เก่ียวข้อง) .... 

70  - ตัวชี้วัดส าหรับส านัก/กลุ่ม ทีร่ับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ กรมป่าไม้ 
ปี 2564 
- ตัวชี้วัดตามอ านาจหน้าที่ หรืองานตามที่
ได้รับมอบหมายพิเศษ 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5 - ส านักแผนงานและสารสนเทศ (รับผิดชอบ
ผลการด าเนนิงานของกรม) 
- ตัวชี้วัดบงัคับส าหรับทุกส านัก (เฉพาะผล
การด าเนินงานของส านัก) 

3. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
 

5 - ส านักบริหารกลาง (รบัผิดชอบผลการ
ด าเนินงานของกรม) 
- ตัวชี้วัดบงัคับส าหรับทุกส านัก (เฉพาะผล
การด าเนินงานของส านัก) 

4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 

10  (ตัวชี้วัดบังคับส าหรับทุกส านัก) 

5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

10  (ตัวชี้วัดบังคับส าหรับส านัก/กลุ่ม   
  ในส่วนกลาง) 

6. การด าเนนิการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วน 
    ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563* 
 

…..  (ตัวชี้วัดบังคับเพิ่มเติมส าหรับ ศูนย์  
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
 สื่อสาร) 

รวม 100  

 
หมายเหตุ : ส านัก/กอง/กลุ่ม สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ตัวช้ีวัดตามอ านาจหน้าที่ หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ตัวชี้วัด 
3. เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นตัวชี้วัดกรมป่าไม้ ให้ใช้เกณฑ์การ

ประเมินผลตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกรมป่าไม้ 
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                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก ........................................... กรมป่าไม้ 

 

4. *ตัวชี้วัด “การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นตัวช้ีวัดบังคับเพิ่มเติม ส าหรับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด
ต่อเนื่องตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 

5. ก าหนดน้ าหนักตัวช้ีวัดรวมทุกตัวชี้วัด รวมเท่ากับ 100 หากตัวช้ีวัดใดที่ส านักไม่ได้จัดท า ให้น า 
    น้ าหนักไปเฉลี่ยให้ตัวชี้วัดอื่น ๆ และน้ าหนักตัวชี้วัดสามารถปรับได้ตามความส าคัญของตัวชี้วัดของ

แต่ละหน่วยงาน 
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                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก ........................................... กรมป่าไม้ 

 

 

ตัวชี้วัด          (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา)       .   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 ตัวช้ีวัดของส านัก น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  น้ าหนักร้อยละ 70 

1. จ านวนพืน้ทีป่่าเศรษฐกิจที่เพิม่ขึ้น (ไร่) 15  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

2. การเพิ่มและพัฒนาพื้นทีป่่าชมุชน 15  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

3. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 

(Hotspot) 

20  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

4. จ านวนพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน
เพื่อน าไปจดัที่ดินท ากินให้ชุมชน (ไร่) 

20  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

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

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 

- 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

10  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 

10  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

รวม 100  
 

หมายเหตุ : ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกส านักและสาขาทุกสาขา สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ใช้เกณฑ์การประเมินผล

ตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ และพิจารณาจากค่าเป้าหมายตามที่ส านักได้รับตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ
หน่วยงาน 

3. ก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดรวมทุกตัวชี้วัด รวมเท่ากับ 100 หากตัวชี้วัดใดที่ส านักไม่ได้จัดท า ให้น าน้ าหนักไปเฉลี่ยให้
ตัวชี้วัดอื่น ๆ และน้ าหนักตัวชี้วัดสามารถปรับได้ตามความส าคัญของตัวชี้วัดของแต่ะละหน่วยงาน 
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                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก ........................................... กรมป่าไม้ 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ส านัก ....................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
KPI หน่วยงาน (O/S Matrix)   (O : Owner   S : Supporter) 

ส่วน ...... ส่วน .... ส่วน .... ส่วน .... ส่วน .... ศูนย์ .... ศูนย์ .... 

1. .............................................. 

 

       

2. ............................................... 
 

       

3. .............................................. 
 

       

4. .............................................. 
 

       

5. ............................................ 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก .......................................................... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
1. ………………………………………….. …………. ……..… …………. …………. 

ค าอธิบาย    

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

   
 

เง่ือนไข   

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   
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ตัวชีว้ัดบังคับ 
ของส านักส่วนกลางทุกส านัก/กอง/กลุ่ม 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม ในส่วนกลาง)...... กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ตัวชี้วัดที่ .... ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย   
                 งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ส ำหรับหน่วยงำนในส่วนกลำง ยกเว้นส ำนกัแผนงำนและสำรสนเทศ) 

5 ……. ……. …… 

ค าอธิบาย   เป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับผู้บริหำรกรม ในกำรก ำกบั ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำ เพื่อประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมำยถึง แผนกำรท ำงำนท่ีก ำหนดไวภ้ำยในช่วงระยะเวลำ 1 ปีงบประมำณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏบิัติงำนของ
หน่วยงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ ภำรกิจ นโยบำยของกรมป่ำไม้ และนโยบำยรฐับำลซึ่งประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่หน่วยงำน จะต้องด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 

 สูตรการค านวณ 
                  ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก/กลุ่ม 
                                                 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านัก/กลุ่ม 

 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มำกกว่ำร้อยละ 95 
 

เง่ือนไข  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  …………………………………………..…………  เบอร์โทร ....................................................... 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม ในส่วนกลาง)...... กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ตัวชี้วัดที่ .... ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย   
                 งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ส ำหรับส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ) 

5 ……. ……. …… 

ค าอธิบาย   เป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับผู้บริหำรกรม ในกำรก ำกบั ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำ เพื่อประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมำยถึง แผนกำรท ำงำนท่ีก ำหนดไวภ้ำยในช่วงระยะเวลำ 1 ปีงบประมำณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏบิัติงำนของ
หน่วยงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ ภำรกิจ นโยบำยของกรมป่ำไม้ และนโยบำยรฐับำลซึ่งประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่หน่วยงำน จะต้องด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 

 สูตรการค านวณ 
                  ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของกรมป่าไม้ 
                                                 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของกรมป่าไม้ 

 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มำกกว่ำร้อยละ 95 
 

เง่ือนไข  หลักฐานรายงานผลแยกรายส านกั/กอง/กลุ่ม ของกรมป่าไม ้

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  …………………………………………..…………  เบอร์โทร ....................................................... 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม ในส่วนกลาง)...... กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

ตัวช้ีวัดที่ .... ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
(ส ำหรับหน่วยงำนในส่วนกลำง ยกเว้นส ำนักบริหำรกลำง) 

5  …… …… …… 

ค าอธิบาย   กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 12 เดือน จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถึงเดือนกันยำยน 2564 หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) 
จะมียอดงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
 

                                            จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของส านัก/กอง/กลุ่ม 
                     จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของส านัก/กอง/กลุม่ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

  

X 100 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม ในส่วนกลาง)...... กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เง่ือนไข  โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสดุวิสัยทีห่น่วยงำนไมส่ำมำรถด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหำคม 2564 หรือกรณมีีงบประมำณเหลือจ่ำย หรือหมดควำมจ ำเป็นในกำร

ใช้งบประมำณฯ จำกกำรโอนจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำนหลังวนัท่ี  15 สิงหำคม  2564  และส่งงบประมำณคืนกรมฯ 

 หลักฐำนเชิงประจักษ์ : รำยงำนระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  …………………………………………..…………  เบอร์โทร ....................................................... 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม ในส่วนกลาง)...... กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

ตัวช้ีวัดที่ .... ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(ส ำหรับส ำนักบริหำรกลำง) 

5 …… …… …… 

ค าอธิบาย   เป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับผู้บริหำร ในกำรก ำกับ ติดตำม กำรเร่งรดัผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของกรมป่ำไม้ใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของรัฐบำล 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
                                            จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของกรมป่าไม้ 
                     จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของกรมป่าไม้ 
 

 ผลกำรใช้จ่ำย หมำยถึง ผลกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ รวมกับ งบประมำณที่จดัท ำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง (PO) จำกระบบ GFMIS ในภำพรวมของส ำนัก /กอง/กลุ่ม และส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ งบด ำเนินงำน และงบรำยจ่ำยอื่น(ประกอบด้วย รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร, ค่ำสำธำรณูปโภค, ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมผลผลติ) ท่ีหน่วยงำน
สำมำรถด ำเนินกำรได้จริงเปรียบเทียบกับงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกกรมฯ ทั้งหมด ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 โดยไม่นับรวมกรณมีีเหตุสดุวิสัยที่หน่วยงำนไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหำคม 2564 หรือกรณีมีงบประมำณเหลือจ่ำย หรือหมดควำม
จ ำเป็นในกำรใช้งบประมำณฯ จำกกำรโอนจัดสรรงบประมำณ ให้หน่วยงำน หลังวันท่ี 15 สิงหำคม 2564 และส่งงบประมำณคืนกรมฯ 

 งบประมำณเหลือจ่ำย หรือหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้งบประมำณ หมำยถึง เมื่อหน่วยงำนด ำเนินกิจกรรม ท่ีส่งผลต่อวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลผลิตเดิม ในงบประมำณรำยจ่ำย
ทุกประเภท (งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอื่น) หรือหำกหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้งบประมำณเพ่ือกำรดังกล่ำวแล้ว ให้ส่งคืนกรมฯ ทันทีที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ   

 กรณีกรมฯ โอนจดัสรรงบประมำณให้หน่วยงำนฯ ก่อนวันที่ 15 สิงหำคม 2564 ในงบประมำณรำยจำ่ยทุกประเภท (งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอื่น) หำกหน่วยงำนด ำเนิน
กิจกรรมแล้วเสร็จ หรือหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้งบประมำณแล้ว ให้รีบด ำเนินกำรส่งงบประมำณเหลอืจ่ำยหรือหมดควำมจ ำเป็นคืนกรมฯทันที หรืออย่ำงช้ำไมเ่กินวันที่ 15 
สิงหำคม 2564 ในกำรนี้ กรมฯ จะน ำที่หน่วยงำนแจ้งส่งคืนกรมฯ น ำมำหักจำกงบประมำณ     ท่ีหน่วยงำนได้รับกำรจดัสรรฯ แต่หำกหน่วยงำนส่งคืนกรมฯ หลังจำกวันที ่15 
สิงหำคม 2564 ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมำณที่หน่วยงำนได้รบักำรจัดสรรฯ 

X 100 
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ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม ในส่วนกลาง)...... กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

 เหตุสดุวิสยั หมำยถึง เหตุที่หน่วยงำนไม่สำมำรถควบคมุได้ กรณีกรมฯ โอนจัดสรรงบประมำณใหห้นว่ยงำน ก่อนวันที่ 15 สิงหำคม 2564 แต่หน่วยงำนไม่สำมำรถใช้จ่ำย
งบประมำณ (เบิกจ่ำย หรือจัดซื้อจัดจ้ำง (PO)) ได้ทันท ำให้ไมส่ำมำรถส่งคืนงบประมำณเหลือจ่ำย หรอืหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้ทัน ในวันท่ี 15 สิงหำคม 
2564 ให้หน่วยงำนช้ีแจงเหตุผล อันเนื่องมำจำกเหตุทีไ่มส่ำมำรถควบคุมได้ พร้อมแสดงเอกสำรหลักฐำนเชิงประจักษ์ประกอบค ำช้ีแจงในแต่ละประเด็นหัวข้อให้ชัดเจน     

 วันท่ีตัดยอดกำรใช้จ่ำยงบประมำณคือ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 
 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

 
เง่ือนไข  ** โดยไม่นับรวมกรณีมเีหตสุุดวสิยัที่หน่วยงำนไมส่ำมำรถด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหำคม 2564 หรือกรณีมีงบประมำณเหลือจ่ำย หรือหมดควำมจ ำเป็นใน

กำรใช้งบประมำณฯ จำกกำรโอนจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำนหลังวันท่ี  15 สิงหำคม  2564  และส่งงบประมำณคืนกรมฯ 

 หลักฐำนเชิงประจักษ์ : รำยงำนระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 หลักฐำนรำยงำนผลแยกรำยส ำนัก/กอง/กลุ่ม ของกรมปำ่ไม ้
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  …………………………………………..…………  เบอร์โทร ....................................................... 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ตัวชี้วัดที่ .... ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 10 …… …… …… 

ค าอธิบาย   เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำกรมป่ำไม้สู่ระบบรำชกำร 4.0  ท่ีมุ่งเน้นให้ส่วนรำชกำรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีกำรสร้ำงนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
เพื่อส่งมอบงำนบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของประชำชน 

 นวัตกรรม หมำยถึง กำรพัฒนำผลงำน/กำรให้บริกำร กระบวนกำร/ระบบบริกำรรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงำนท่ีแตกต่ำงจำกเดิม ท ำให้กำรบริกำร หรือกำรปฏิบัติงำนดีขึ้นจำก
เดิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ควำมเป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงชัดเจน โดยนวัตกรรมสำมำรถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริกำร (services innovation) เป็นกำรปรับปรุงคุณภำพบริกำรหรือสร้ำงบริกำรใหม่  
  (2)   นวัตกรรมกำรส่งมอบบริกำร (service delivery innovation) เป็นกำรให้บริกำรในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่ำงไปจำกเดิม  
  (3) นวัตกรรมกำรบริหำร/องค์กำร (administrative or organizational innovation) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กำรใหม่ ตลอดจนกำรสร้ำงระบบงำน หรือ 
กระบวนงำนใหม่ 
  (4)  นวัตกรรมทำงควำมคิด (conceptual innovation) เป็นกำรสร้ำงมุมมองใหม่หรือกำรแสวงหำหนทำงใหม่ในกำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ รวมทั้งกำรโต้แย้งสมมติฐำน
เดิม ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันควำมคิดใหม่ 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบำย (policy innovation) เป็นกำรออกแบบนโยบำยหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบำยแบบใหม่ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสภำพกำรณ์
หรือพฤติกรรมบำงอย่ำง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นกำรวำงระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันก่อให้เกิดผลกำรเปลี่ยนแปลงในวงกว้ำงหรือในระดับ
ขั้นพื้นฐำน หรือส่งผลกระทบต่อกำรปรับโครงสร้ำงหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำง ๆ  

 การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน หมำยถึง กำรพัฒนำ/ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนที่แตกต่ำงไปจำกเดิม หรือกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแล้วส่งผลให้ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน หรือ กำรบริกำรดีขึ้นจำกเดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือเห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงกำรท ำงำนในเชิงบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนในวงกว้ำง หรือ
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน/กลุ่มเป้ำหมำยได้ 
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ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม ในส่วนกลาง)...... กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

 ผลกำรประเมินคุณภำพของนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
ประเด็น คะแนน 

ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน)  
ตอบค ำถำมตำมแบบฟอร์มครบถ้วนทุกประเด็น 

 - ประเด็นท่ี 1 กำรวิเครำะห์ปัญหำ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 2 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและกำรน ำไปปฏิบัต ิ5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ กำรก ำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภำพ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 4 หลักฐำนเชิงประจักษณ์ 5 คะแนน 

คุณภาพของการด าเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (20 คะแนน) 
- ก ำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหำท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงให้เห็นแสดงและอธิบำยถึงขั้นตอนกระบวนกำรเดิมก่อนมีกำรพัฒนำ (10 คะแนน) 
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
- อธิบำยแนวคิดกำรพัฒนำและกำรน ำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ (15 คะแนน) 
- อธิบำยควำมแตกต่ำงที่เกิดขึ้นระหว่ำงกระบวนงำนเดิมและกระบวนกำรใหม่ (10 คะแนน) 
- ก ำหนดหรือภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน (5 คะแนน) 
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ (20 คะแนน) 
- ก ำหนดตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีมีคุณภำพ และสะท้อนถึงประเด็นปัญหำ 5 คะแนน 
- แสดงควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีก ำหนด 10 คะแนน 
- ก ำหนดประโยชน์ท่ีประชำชน/ผู้รับบริกำรได้รับจำกโครงกำร 5 คะแนน 
ประเด็นที่ 4 หลักฐานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน) 
- มีเอกสำร หลักฐำนกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน และเป็นรูปธรรม 10 คะแนน 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  
- จัดส่งรำยงำนผลกำรพัฒนำพัฒนำนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรหลักฐำน ให้กรมป่ำไม้
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

มีผลกำรประเมินคุณภำพของนวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 70 คะแนน 

มีผลกำรประเมินคุณภำพของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

เง่ือนไข  การส่งรายงาน  
 - จัดส่งข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  
 - จัดส่งรำยงำนผลกำรพัฒนำพัฒนำนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรหลักฐำน ให้กรมป่ำไม้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ กรณี เป็นการพัฒนานวัตกรรมใช้ แบบฟอร์มที่ 1 กรณีเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานใช้ แบบฟอร์มที่ 2 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  …………………………………………..…………  เบอร์โทร ....................................................... 
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                         การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

การรายงานผล ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/ 
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
............................................................................ 

 
กรุณา  ในช่อง  ที่ตรงกับผลงานของหน่วยงานที่สุด  
 
  เป็นผลงานการที่ท าให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเคยด าเนินการมาก่อน หรือเป็นผลงานที่  
      เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ จนเกิดนวัตกรรมต่อเนื่องในการให้บริการ/การปฏิบัติงานของ  
      หน่วยงาน (ใช้แบบฟอร์มที่ 1) หรือ 
 
  เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการหรือกระบวนงาน ที่แตกต่างไปจากเดิม  
      หรือเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท างานในเชิงบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน    
      (ใช้แบบฟอร์มที่ 2) 
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                         การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรม 
 
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพ้ืนที่ 
หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือ
ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบเป็นใคร จ านวนเท่าใด)  
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

2. แสดงและอธิบายถึงข้ันตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

 
ประเด็นที ่2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 

1. ผลงานที่พัฒนาขึ้นจัดอยู่ในนวัตกรรมประเภทใด มีจุดเด่นและความแตกต่างอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่า
ผลงานนี้ไม่เคยมีหน่วยงานใดด าเนินการมาก่อน และอธิบายแนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหา 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
 

2.   อธิบายขั้นตอน/กระบวนการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากเดิมก่อนการพัฒนาอย่างไร 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
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                         การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 
3. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

 
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 

1.   ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร และ ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของโครงการคืออะไร 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

2.   ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ก าหนดในปัจจุบันเป็นอย่างไร  
                                                                                                                               . 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

     3.   ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

 
 

******************************** 
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                         การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 

1.   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพ้ืนที่  
   หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือ 
   ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบเป็นใคร จ านวนเท่าใด)  

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

2.   แสดงและอธิบายถึงข้ันตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 
     1.   อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

     2.   อธิบายขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการ 
          พัฒนาอย่างไร หากมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ให้ระบุว่าน าเทคโนโลยีมาใช้กับผลงานอย่างไร 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

     3.  มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
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                         การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 
     1. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร และ ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของโครงการคืออะไร 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

     2. ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ก าหนดในปัจจุบันเป็นอย่างไร  
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

     3. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

  
 

************************************* 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม ในส่วนกลาง)...... กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ตัวชี้วัดที่ .... ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ 
                พ.ศ. 2564 

10 …… …… …… 

ค าอธิบาย   ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) พิจำรณำจำกผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักตำมตัวช้ีวัด
กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำองค์กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 

 สูตรค ำนวณ 
ตัวชี้วัดกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 
น้ าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 

(Wi X SMi) 

ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ 1............................ W1 SM1 (W1 X SM1) 
ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ 2............................ W2 SM2 (W2 X SM2) 

.......... . . . 
ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่ i………………………… Wi SMi (Wi X SMi) 

น้ าหนักรวม ∑ Wi = 1.00 ค่าคะแนนของ 
ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 

∑(Wi X SMi) 

               โดยท่ี : 
                   W  =  น้ ำหนักควำมส ำคัญที่ให้แต่ละเป้ำหมำยผลผลิตและผลรวมของน้ ำหนักของทุกเป้ำหมำยกำรผลิตเท่ำกับ 1.00 
                  SM  =  ค่ำคะแนนท่ีได้ 
                   i    =  ล ำดับที่ของกิจกรรม / โครงกำรที่รับผิดชอบ 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม ในส่วนกลาง)...... กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
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 

 
  

เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 1 - 2 ระดับคะแนน 3 - 4 ระดับคะแนน 5 
 

เง่ือนไข  รำยละเอียดตำมค ำอธิบำยแผนพัฒนำองค์กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  (PMQA : หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  …………………………………………..…………  เบอร์โทร ....................................................... 
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ตัวชีว้ัดบังคับ (เพิ่มเติม) 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........( ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 
ตัวช้ีวัด .... การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ....... ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี 

(พ.ศ.2562-2564) 
ด าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน

ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

........  

ค าอธิบาย   ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏริูปองค์การของส่วนราชการ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการ
จัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) ของกรมป่าไม้ ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ด้พิจารณาแผนปฏิรูปองค์การที่ส่วน
ราชการเสนอมาแล้ว มีข้อสังเกตให้ส่วนราชการด าเนินการปรับแผนปฏิรูปองค์การโดยจดัท าเป็นแผน 3 ปี  
(พ.ศ. 2562 - 2564) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนราชการตอ้งด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การโดยจะต้องด าเนินการไดต้ามผลผลติ (Output) ที่ก าหนด  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะ 3 ปี ( ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562-2564) ของกรม
ป่าไม้  

 

วิธีด าเนินการ (How to)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต (Output) 

ด าเนินการพัฒนาระบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signatures) เพื่อรองรับการท างานบน RFD 
Single Window  และ ด าเนินการพัฒนาระบบ RFD Gateway Interface เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
ทั้งรูปแบบ G2G, B2G และข้อมูลสารสนเทศทุกระบบของกรมป่าไม้ สนับสนุน Big Data (Government 
Data Exchange : GDX) ของประเทศ รวมถึง การพัฒนากระบวนการท างานไปสู่รูปแบบ Single Form, 
Single Submit 

- ได้ระบบเทคโนโลยีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signatures) มาใช้ในงานอนุมัติ/อนุญาต 
- ได้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลมาสนับสนุนฐานข้อมูล Big Data ของประเทศ จ านวน 1 ระบบ 
- ได้ระบบอนุญาต/อนุมัติโดยใช้ Single Form 1 ระบบ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

บรรลเุป้าหมาย 1 ผลผลติ บรรลเุป้าหมาย 2 ผลผลติ บรรลุเป้าหมาย 3 ผลผลิต 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........( ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 
การจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
……………………………… 

 

ประเด็น(1) วิธีด าเนินการ (How to)  

ในแต่ละปี(2) 

เป้าหมายหรือผลลัพธ์(3) ผลผลิต (Output)ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ(4) 

2562 2563 2564 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยน

กระบวนการท างานและการให้บริการ

ประชาชน และการเชื่อมโยงข้อมูล

ภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ปี 62 : ด าเนนิการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสนิค้าไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม ้
       : ด าเนินการพฒันาระบบรับเงนิกลาง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ทางการเงนิการออกใบเสร็จรับเงนิจากช่องทางต่าง ๆ 
       : ด าเนนิการเชือ่มโยงขอ้มูลผปูระกอบการธุรกิจไมร้วมกับ
หน่วยงานภาครฐัเพือ่ สนับสนุน NSW แบบ G2G 
       : ด าเนินการพฒันา Digital Form เพือ่สนับสนนุการ
ท างานแบบ B2G เชื่อมโยงผ่านโครงข่าย NSW จ านวน 3 
กระบวนงาน 
 
ปี 63 :  พัฒนา Digital Form เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการให้ครอบคลุมทกุกระบวนงาน 
 
ปี 64 : ด าเนนิการพัฒนาระบบลายเซ็นต์ 
อิเลก็ทรอนิกส ์(Digital Signatures) เพื่อรองรับการท างานบน 
RFD Single Window  และ ด าเนินการพฒันาระบบ RFD 
Gateway Interface เพือ่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งรูปแบบ 
G2G, B2G และข้อมูลสารสนเทศทกุระบบของกรมป่าไม้ 
สนับสนุน Big Data (Government Data Exchange : GDX) 
ของประเทศ รวมถึง การพฒันากระบวนการท างานไปสู่รูปแบบ 
Single Form, Single Submit 

ปี 62 : ผู้ประกอบการธรุกจิไม้สามารถใช้งานระบบส่งออก
สินค้าไม้และผลติภัณฑ์จากไม้  
       : ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-Payment ได้ 
      : ลดการเรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่
ประชาชนที่มาขอรับบริการ 
      : เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขออนญุาต/อนุมัติ 
 
 
 
ปี 63 :  กรมป่าไม้มี Digital Form เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการให้บรกิารครบทกุกระบวนงาน 
 
ปี 64 :  กรมป่าไม้สามารถน าลายเซ็นต์อเิลก็ทรอนิกส ์
(Digital Signatures) มาใช้ในงานบรกิารได ้
       :  กรมป่าไม้มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ระบบอื่นๆ ทั้งภาครฐัและภาคเอกชน สนับสนุนให้เกิด Big 
Data ของประเทศ 
       : สามารถลดกระบวนการให้บรกิาร โดยใช้ Single 
Form 
 

- ได้ระบบอนุญาตส่งออก
สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  
- ได้ระบบ e-Payment 
- มีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก 
Linkage Center มาใช้ในการ
ให้บริการ เพื่อลดส าเนา
เอกสาร 
- ผู้ขอรับบริการสามารถย่ืน
ค าขอในรูปแบบดิจิทัล 
(Digital Form) ได้ จ านวน 3 
กระบวนงาน 
 

- ผู้ขอรับบริการสามารถย่ืน
ค าขอในรูปแบบดิจิทัล 
(Digital Form) ได้ 
ครอบคลุมทุก กระบวนงาน 
 
 

- ได้ระบบเทคโนโลยี
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Signatures) มาใช้
ในงานอนุมัติ/อนุญาต 
- ได้ระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลมาสนับสนุน
ฐานข้อมูล Big Data ของ
ประเทศ จ านวน 1 ระบบ 
- ได้ระบบอนุญาต/อนุมัติ
โดยใช้ Single Form 1 
ระบบ 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย3 สิ่งที่ส่งมาด้วย3 
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ตัวชีว้ัดบังคับ (เพิ่มเติม) 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 

และสาขาทกุสาขา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5858



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1-13 และสาขาทุกสาขา)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ตัวชี้วัดที่ .... ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย   
                 งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ……. ……. …… 

ค าอธิบาย   เป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับผู้บริหำรกรม ในกำรก ำกบั ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำ เพื่อประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมำยถึง แผนกำรท ำงำนท่ีก ำหนดไวภ้ำยในช่วงระยะเวลำ 1 ปีงบประมำณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏบิัติงำนของ
หน่วยงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ ภำรกิจ นโยบำยของกรมป่ำไม้ และนโยบำยรฐับำลซึ่งประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่หน่วยงำน จะต้องด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 

 สูตรการค านวณ 
                  ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก 
                                                 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านัก 

 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มำกกว่ำร้อยละ 95 
 

เง่ือนไข  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  …………………………………………..…………  เบอร์โทร ....................................................... 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1-13 และสาขาทุกสาขา)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ตัวชี้วัดที่ .... ร้อยละของการใช้จา่ยเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
 

10 …… …… …… 

ค าอธิบาย   กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 12 เดือน จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถึงเดือนกันยำยน 2564 หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) 
จะมียอดงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
 

                                            จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของส านัก 
                     จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4)** ของส านัก 
 

 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 
 
 
 

 

X 100 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1-13 และสาขาทุกสาขา)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เง่ือนไข  โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสดุวิสัยทีห่น่วยงำนไมส่ำมำรถด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหำคม 2564 หรือกรณมีีงบประมำณเหลือจ่ำย หรือหมดควำมจ ำเป็นในกำร

ใช้งบประมำณฯ จำกกำรโอนจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำนหลังวนัท่ี  15 สิงหำคม  2564  และส่งงบประมำณคืนกรมฯ 

 หลักฐำนเชิงประจักษ์ : รำยงำนระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  …………………………………………..…………  เบอร์โทร ....................................................... 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1-13 และสาขาทุกสาขา)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ตัวชี้วัดที่ .... ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 10 …… …… …… 

ค าอธิบาย   เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำกรมป่ำไม้สู่ระบบรำชกำร 4.0  ท่ีมุ่งเน้นให้ส่วนรำชกำรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีกำรสร้ำงนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
เพื่อส่งมอบงำนบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของประชำชน 

 นวัตกรรม หมำยถึง กำรพัฒนำผลงำน/กำรให้บริกำร กระบวนกำร/ระบบบริกำรรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลงำนท่ีแตกต่ำงจำกเดิม ท ำให้กำรบริกำร หรือกำรปฏิบัติงำนดีขึ้นจำก
เดิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ควำมเป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงชัดเจน โดยนวัตกรรมสำมำรถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริกำร (services innovation) เป็นกำรปรับปรุงคุณภำพบริกำรหรือสร้ำงบริกำรใหม่  
  (2)   นวัตกรรมกำรส่งมอบบริกำร (service delivery innovation) เป็นกำรให้บริกำรในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่ำงไปจำกเดิม  
  (3) นวัตกรรมกำรบริหำร/องค์กำร (administrative or organizational innovation) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กำรใหม่ ตลอดจนกำรสร้ำงระบบงำน หรือ 
กระบวนงำนใหม่ 
  (4)  นวัตกรรมทำงควำมคิด (conceptual innovation) เป็นกำรสร้ำงมุมมองใหม่หรือกำรแสวงหำหนทำงใหม่ในกำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ รวมทั้งกำรโต้แย้งสมมติฐำน
เดิม ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันควำมคิดใหม่ 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบำย (policy innovation) เป็นกำรออกแบบนโยบำยหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบำยแบบใหม่ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสภำพกำรณ์
หรือพฤติกรรมบำงอย่ำง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นกำรวำงระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันก่อให้เกิดผลกำรเปลี่ยนแปลงในวงกว้ำงหรือในระดับ
ขั้นพื้นฐำน หรือส่งผลกระทบต่อกำรปรับโครงสร้ำงหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำง ๆ  

 การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน หมำยถึง กำรพัฒนำ/ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนที่แตกต่ำงไปจำกเดิม หรือกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแล้วส่งผลให้ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน หรือ กำรบริกำรดีขึ้นจำกเดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือเห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงกำรท ำงำนในเชิงบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนในวงกว้ำง หรือ
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน/กลุ่มเป้ำหมำยได้ 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1-13 และสาขาทุกสาขา)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 

 ผลกำรประเมินคุณภำพของนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
ประเด็น คะแนน 

ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน)  
ตอบค ำถำมตำมแบบฟอร์มครบถ้วนทุกประเด็น 

 - ประเด็นท่ี 1 กำรวิเครำะห์ปัญหำ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 2 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและกำรน ำไปปฏิบัติ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ กำรก ำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภำพ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 4 หลักฐำนเชิงประจักษณ์ 5 คะแนน 

คุณภาพของการด าเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (20 คะแนน) 
- ก ำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหำท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงให้เห็นแสดงและอธิบำยถึงขั้นตอนกระบวนกำรเดิมก่อนมีกำรพัฒนำ (10 คะแนน) 
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
- อธิบำยแนวคิดกำรพัฒนำและกำรน ำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ (15 คะแนน) 
- อธิบำยควำมแตกต่ำงที่เกิดขึ้นระหว่ำงกระบวนงำนเดิมและกระบวนกำรใหม่ (10 คะแนน) 
- ก ำหนดหรือภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน (5 คะแนน) 
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ (20 คะแนน) 
- ก ำหนดตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีมีคุณภำพ และสะท้อนถึงประเด็นปัญหำ 5 คะแนน 
- แสดงควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีก ำหนด 10 คะแนน 
- ก ำหนดประโยชน์ท่ีประชำชน/ผู้รับบริกำรได้รับจำกโครงกำร 5 คะแนน 
ประเด็นที่ 4 หลักฐานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน) 
- มีเอกสำร หลักฐำนกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน และเป็นรูปธรรม 10 คะแนน 
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                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1-13 และสาขาทุกสาขา)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดส่งข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  
- จัดส่งรำยงำนผลกำรพัฒนำพัฒนำนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรหลักฐำน ให้กรมป่ำไม้
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

มีผลกำรประเมินคุณภำพของนวัตกรรมฯ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 70 คะแนน 

มีผลกำรประเมินคุณภำพของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

เง่ือนไข  การส่งรายงาน  
 - จัดส่งข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  
 - จัดส่งรำยงำนผลกำรพัฒนำพัฒนำนวัตกรรม/กำรพัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรหลักฐำน ให้กรมป่ำไม้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  
ทั้งนี้ กรณี เป็นการพัฒนานวัตกรรมใช้ แบบฟอร์มที่ 1 กรณีเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานใช้ แบบฟอร์มที่ 2 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  …………………………………………..…………  เบอร์โทร ....................................................... 
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                        การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

การรายงานผล ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/ 
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
............................................................................ 

 
กรุณา  ในช่อง  ที่ตรงกับผลงานของหน่วยงานที่สุด  
 
  เป็นผลงานการที่ท าให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเคยด าเนินการมาก่อน หรือเป็นผลงานที่  
      เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ จนเกิดนวัตกรรมต่อเนื่องในการให้บริการ/การปฏิบัติงานของ  
      หน่วยงาน (ใช้แบบฟอร์มที่ 1) หรือ 
 
  เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการหรือกระบวนงาน ที่แตกต่างไปจากเดิม  
      หรือเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท างานในเชิงบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน    
      (ใช้แบบฟอร์มที่ 2) 
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                        การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรม 
 
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพ้ืนที่ 
หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือ
ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบเป็นใคร จ านวนเท่าใด)  
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

2. แสดงและอธิบายถึงข้ันตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

 
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 

1. ผลงานที่พัฒนาขึ้นจัดอยู่ในนวัตกรรมประเภทใด มีจุดเด่นและความแตกต่างอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่า
ผลงานนี้ไม่เคยมีหน่วยงานใดด าเนินการมาก่อน และอธิบายแนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหา 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

2.   อธิบายขั้นตอน/กระบวนการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากเดิมก่อนการพัฒนาอย่างไร 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
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                        การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 
3. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 
1.   ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร และ ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของโครงการคืออะไร 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

2.   ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ก าหนดในปัจจุบันเป็นอย่างไร  
                                                                                                                               . 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

     3.   ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

 
 

******************************** 
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                        การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 

1.   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพ้ืนที่  
   หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือ 
   ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบเป็นใคร จ านวนเท่าใด)  

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

2.   แสดงและอธิบายถึงข้ันตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 
     1.   อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

     2.   อธิบายขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการ 
          พัฒนาอย่างไร หากมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ให้ระบุว่าน าเทคโนโลยีมาใช้กับผลงานอย่างไร 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

     3.  มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
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                        การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านัก ..........(ส านัก/กอง/กลุ่ม)...... กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 

 
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ หรือ การก าหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ 
     1. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร และ ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของโครงการคืออะไร 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

     2. ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ก าหนดในปัจจุบันเป็นอย่างไร  
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

     3. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

  
 

****************************** 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย และการค านวณเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดฯ 
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 

และสาขาทุกสาขา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 3  

7070



                          

 

 

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา 

 
 
 

ตัวชี้วัด “จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เกณฑ์การประเมินของกรมป่าไม้ 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า 33,400 ไร่ 33,400 ไร่ 35,120 ไร่ 

เกณฑ์การประเมินของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

.............. ไร่ 
(น้อยกว่าร้อยละ 96 ของแผนงานปี 2564) 

............ ไร ่
(ร้อยละ 96 ของแผนงานปี 2564) 

........... ไร่ 
(แผนงานปี 2564) 
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เปา้หมายมาตรฐาน เปา้หมายขั้นสงู

(3.1) (3.2)  (75 คะแนน)  (100 คะแนน)

1 ส ำนักจัดกำรทรัพยำปำ่ไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่ 3,000 400 500 3,900 < 3,744 3,744 3,900

2 ส ำนักจัดกำรทรัพยำปำ่ไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 200 200 < 192 192 200

3 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 3,500 400 200 4,100 < 3,936 3,936 4,100

4 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 3,500 400 100 100 4,100 < 3,936 3,936 4,100

5 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 400 400 < 384 384 400

6 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 4 (ตำก) 1,600 1,600 < 1,536 1,536 1,600

7 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 1,000 1,000 < 960 960 1,000

8 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 4 สำขำพษิณุโลก 1,000 1,000 < 960 960 1,000

9 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 5 (สระบรีุ) 400 400 < 384 384 400

10 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 1,200 300 1,500 < 1,440 1,440 1,500

11 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 1,200 2,000 400 3,600 < 3,456 3,456 3,600

12 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 1,400 1,400 < 1,344 1,344 1,400

13 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 1,000 300 1,300 < 1,248 1,248 1,300

14 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 8 (นครรรำชสีมำ) 1,300 1,100 770 3,170 < 3,043 3,043 3,170

15 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 9 (ชลบรีุ) 1,000 1,000 < 960 960 1,000

16 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 9 สำขำปรำจีนบรีุ 1,000 1,000 < 960 960 1,000

17 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 10 (รำชบรีุ) 800 750 1,550 < 1,488 1,488 1,550

ตัวชีว้ัด "จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึน้"  (หน่วย : ไร่)

(1) (2)
(3)

เปา้หมาย ตามกิจกรรม/โครงการ

รวมเปา้หมาย

 (ไร)่

เปา้หมายขั้นตน้

 (50 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน

ล าดับที่ หน่วยงาน
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เปา้หมายมาตรฐาน เปา้หมายขั้นสงู

(3.1) (3.2)  (75 คะแนน)  (100 คะแนน)
(1) (2)

(3)

เปา้หมาย ตามกิจกรรม/โครงการ

รวมเปา้หมาย

 (ไร)่

เปา้หมายขั้นตน้

 (50 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน

ล าดับที่ หน่วยงาน

18 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 10 สำขำเพชรบรีุ 400 400 < 384 384 400

19 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำน)ี 1,000 1,000 < 960 960 1,000

20 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 1,200 1,200 < 1,152 1,152 1,200

21 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 200 200 < 192 192 200

22 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 13 (สงขลำ) 800 800 < 768 768 800

23 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 13 สำขำนรำธวิำส 300 300 < 288 288 300

10,000 18,600 5,250 1,270 35,120 33,715 35,120

(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ

(2)

(3) กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้โตเร็ว

(3.1) โครงกำรส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพือ่อุตสำหกรรม

(3.2) โครงกำรส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพือ่พลังงำนทดแทน

โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจในพืน้ที่ปลูกไม้ยำงพำรำและพืน้ที่เกษตรกรรม

หมำยเหตุ : 

33,715รวม
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ตัวชี้วัด “การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินของกรมป่าไม้ 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3,000 ป่าชุมชน 6,000 ป่าชุมชน 
(แผนงานปี 2564) 

6,300 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2564 ร้อยละ 5) 

เกณฑ์การประเมินของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

.............. ป่าชุมชน ............ ป่าชุมชน ........... ป่าชุมชน 

(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 2564) (แผนงานปี 2564) (มากกว่าแผนงานปี 2564 ร้อยละ 5) 
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เปา้หมายขั้นตน้ เปา้หมายมาตรฐาน เปา้หมายขั้นสงู

 (50 คะแนน)  (75 คะแนน)  (100 คะแนน)

583 292 583 612

1 เชียงใหม่ 469 235 469 492

2 ล ำพนู 114 57 114 120

135 68 135 142

1 แมฮ่่องสอน 135 68 135 142

469 235 469 492

1 เชียงรำย 376 188 376 395

2 พะเยำ 93 47 93 98

283 142 283 297

1 ล ำปำง 194 97 194 204

2 อตุรดิตถ์ 89 45 89 93

315 158 315 331

1 แพร่ 165 83 165 173

2 นำ่น 150 75 150 158

276 138 276 290

1 ตำก 143 72 143 150

2 สุโขทยั 48 24 48 50

3 ก ำแพงเพชร 85 43 85 89

135 68 135 142

1 นครสวรรค์ 65 33 65 68

2 อทุยัธำนี 35 18 35 37

3 พจิิตร 35 18 35 37

200 100 200 210

1 พษิณุโลก 115 58 115 121

2 เพชรบรูณ์ 85 43 85 89

110 55 110 116

1 สระบรีุ 25 13 25 26

2 ลพบรีุ 28 14 28 29

3 ปทมุธำนี 0 0 0 0

4 พระนครศรีอยุธยำ 0 0 0 0

5 นนทบรีุ 0 0 0 0

6 อำ่งทอง 0 0 0 0

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 สาขาพิษณุโลก จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 5 (สระบรุี) จ านวน 8 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 1 สาขาแมฮ่อ่งสอน จ านวน 1 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 2 (เชยีงราย) จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 3 (ล าปาง) จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 3 สาขาแพร่ จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 (ตาก) จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค์ จ านวน 3 ศูนย์

ตวัชี้วัด "การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนทีป่า่ชมุชน" (หน่วย : ปา่ชมุชน)

ล าดบัที่ หน่วยงาน
เปา้หมายตาม

แผนงาน ป ี64

เกณฑ์การประเมนิ

 ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 1 (เชยีงใหม่) จ านวน 2 ศูนย์
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เปา้หมายขั้นตน้ เปา้หมายมาตรฐาน เปา้หมายขั้นสงู

 (50 คะแนน)  (75 คะแนน)  (100 คะแนน)

ล าดบัที่ หน่วยงาน
เปา้หมายตาม

แผนงาน ป ี64

เกณฑ์การประเมนิ

7 สิงหบ์รีุ 23 12 23 24

8 ชัยนำท 34 17 34 36

485 243 485 509

1 อดุรธำนี 195 98 195 205

2 เลย 84 42 84 88

3 หนองคำย 83 42 83 87

4 บงึกำฬ 46 23 46 48

5 หนองบวัล ำภู 77 39 77 81

500 250 500 525

1 นครพนม 210 105 210 221

2 สกลนคร 290 145 290 305

611 306 611 642

1 ขอนแกน่ 143 72 143 150

2 มหำสำรคำม 145 73 145 152

3 กำฬสินธุ์ 126 63 126 132

4 ร้อยเอด็ 112 56 112 118

5 มกุดำหำร 85 43 85 89

580 290 580 609

1 อบุลรำชธำนี 250 125 250 263

2 อ ำนำจเจริญ 70 35 70 74

3 ยโสธร 180 90 180 189

4 ศรีสะเกษ 80 40 80 84

293 147 293 308

1 นครรำชสีมำ 81 41 81 85

2 สุรินทร์ 59 30 59 62

3 บรีุรัมย์ 87 44 87 91

4 ชัยภมูิ 66 33 66 69

151 76 151 159

1 ชลบรีุ 33 17 33 35

2 ระยอง 27 14 27 28

3 จันทบรีุ 50 25 50 53

4 ตรำด 41 21 41 43

113 57 113 119

1 ปรำจีนบรีุ 45 23 45 47

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 8 (นครราชสมีา) จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 9 (ชลบรุี) จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 9 สาขาปราจนีบรุี จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) จ านวน 5 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 6 สาขานครพนม จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 7 (ขอนแก่น) จ านวน 5 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 7 สาขาอุบลราชธานี จ านวน 4 ศูนย์
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เปา้หมายขั้นตน้ เปา้หมายมาตรฐาน เปา้หมายขั้นสงู

 (50 คะแนน)  (75 คะแนน)  (100 คะแนน)

ล าดบัที่ หน่วยงาน
เปา้หมายตาม

แผนงาน ป ี64

เกณฑ์การประเมนิ

2 สระแกว้ 45 23 45 47

3 ฉะเชิงเทรำ 20 10 20 21

4 นครนำยก 3 2 3 3

190 95 190 200

1 รำชบรีุ 70 35 70 74

2 กำญจนบรีุ 80 40 80 84

3 สุพรรณบรีุ 40 20 40 42

4 นครปฐม 0 0 0 0

5 สมทุรปรำกำร 0 0 0 0

75 38 75 79

1 เพชรบรีุ 45 23 45 47

2 ประจวบศีรีขันธ์ 30 15 30 32

3 สมทุรสงครำม 0 0 0 0

4 สมทุรสำคร 0 0 0 0

145 73 145 152

1 สุรำษฎร์ธำนี 61 31 61 64

2 ชุมพร 49 25 49 51

3 ระนอง 35 18 35 37

120 60 120 126

1 นครศรีธรรมรำช 45 23 45 47

2 ตรัง 45 23 45 47

3 พทัลุง 30 15 30 32

117 59 117 123

1 กระบี่ 45 23 45 47

2 พงังำ 70 35 70 74

3 ภเูกต็ 2 1 2 2

65 33 65 68

1 สงขลำ 35 18 35 37

2 สตูล 15 8 15 16

3 ปตัตำนี 15 8 15 16

49 25 49 51

1 นรำธิวำส 30 15 30 32

2 ยะลำ 19 10 19 20

6,000 3,000 6,000 6,300

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12 สาขากระบี่ จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 13 (สงขลา) จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 13 สาขานราธิวาส จ านวน 2 ศูนย์

รวม

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 10 (ราชบรุี) จ านวน 5 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 10 สาขาเพชรบรุี จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สรุาษฎร์ธานี) จ านวน 3 ศูนย์
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ตัวชี้วัด “ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)” 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินของกรมป่าไม้ 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 10  

(เทียบกับผลปี 63 ไม่เกิน 49,055 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ลดลงร้อยละ 20  

(เทียบกับผลปี 63 ไม่เกิน 43,604 จุด) 

จุดความร้อน (Hotspot)  
ลดลงร้อยละ 30  

(เทียบกับผลปี 63 ไม่เกิน 38,154 จุด) 

เกณฑ์การประเมินของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน .............. จุด 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน ............ จุด 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน ........... จุด 

(ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับผลปี 2563) (ลดลงร้อยละ 20 เทียบกับผลปี 2563) (ลดลงร้อยละ 30 เทียบกับผลปี 2563) 
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เปา้หมายขั้นตน้ เปา้หมายมาตรฐาน เปา้หมายขั้นสงู

 (50 คะแนน)  (75 คะแนน)  (100 คะแนน)

10,034 9,031 8,027 7,024

1 เชียงใหม่ 8,638 7,774 6,910 6,047

2 ล ำพนู 1,396 1,256 1,117 977

6,140 5,526 4,912 4,298

1 แมฮ่่องสอน 6,140 5,526 4,912 4,298

4,316 3,884 3,453 3,021

1 เชียงรำย 3,479 3,131 2,783 2,435

2 พะเยำ 837 753 670 586

5,506 4,955 4,405 3,854

1 ล ำปำง 3,893 3,504 3,114 2,725

2 อตุรดิตถ์ 1,613 1,452 1,290 1,129

6,044 5,440 4,835 4,231

1 แพร่ 2,860 2,574 2,288 2,002

2 นำ่น 3,184 2,866 2,547 2,229

7,471 6,724 5,977 5,230

1 ตำก 5,540 4,986 4,432 3,878

2 สุโขทยั 1,376 1,238 1,101 963

3 ก ำแพงเพชร 555 500 444 389

949 854 759 664

1 นครสวรรค์ 118 106 94 83

2 อทุยัธำนี 830 747 664 581

3 พจิิตร 1 1 1 1

3,633 3,270 2,906 2,543

1 พษิณุโลก 1,750 1,575 1,400 1,225

2 เพชรบรูณ์ 1,883 1,695 1,506 1,318

1,401 1,261 1,121 981

1 สระบรีุ 709 638 567 496

2 ลพบรีุ 680 612 544 476

3 ปทมุธำนี 0 0 0 0

4 พระนครศรีอยุธยำ 0 0 0 0

5 นนทบรีุ 0 0 0 0

6 อำ่งทอง 0 0 0 0

จุดความรอ้น     

  (Hotspot)   ปี

 2563

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 สาขานครสวรรค์ จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 สาขาพิษณุโลก จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 5 (สระบรุี) จ านวน 8 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 1 สาขาแมฮ่อ่งสอน จ านวน 1 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 2 (เชยีงราย) จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 3 (ล าปาง) จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 3 สาขาแพร่ จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 4 (ตาก) จ านวน 3 ศูนย์

ล าดบัที่ หน่วยงาน

เกณฑ์การประเมนิ

ตวัชี้วัด "ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา่ (Hotspot)"  (หน่วย : จุด)

 ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 1 (เชยีงใหม่) จ านวน 2 ศูนย์
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เปา้หมายขั้นตน้ เปา้หมายมาตรฐาน เปา้หมายขั้นสงู

 (50 คะแนน)  (75 คะแนน)  (100 คะแนน)

จุดความรอ้น     

  (Hotspot)   ปี

 2563
ล าดบัที่ หน่วยงาน

เกณฑ์การประเมนิ

7 สิงหบ์รีุ 0 0 0 0

8 ชัยนำท 12 11 10 8

2,771 2,494 2,217 1,940

1 อดุรธำนี 289 260 231 202

2 เลย 2,194 1,975 1,755 1,536

3 หนองคำย 43 39 34 30

4 บงึกำฬ 10 9 8 7

5 หนองบวัล ำภู 235 212 188 165

364 328 291 255

1 นครพนม 132 119 106 92

2 สกลนคร 232 209 186 162

1,350 1,215 1,080 945

1 ขอนแกน่ 285 257 228 200

2 มหำสำรคำม 19 17 15 13

3 กำฬสินธุ์ 334 301 267 234

4 ร้อยเอด็ 30 27 24 21

5 มกุดำหำร 682 614 546 477

757 681 606 530

1 อบุลรำชธำนี 525 473 420 368

2 อ ำนำจเจริญ 95 86 76 67

3 ยโสธร 63 57 50 44

4 ศรีสะเกษ 74 67 59 52

677 609 542 474

1 นครรำชสีมำ 384 346 307 269

2 สุรินทร์ 16 14 13 11

3 บรีุรัมย์ 7 6 6 5

4 ชัยภมูิ 270 243 216 189

364 328 291 255

1 ชลบรีุ 143 129 114 100

2 ระยอง 63 57 50 44

3 จันทบรีุ 91 82 73 64

4 ตรำด 67 60 54 47

301 271 241 211

1 ปรำจีนบรีุ 11 10 9 8

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 7 (ขอนแก่น) จ านวน 5 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 7 สาขาอุบลราชธานี จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 8 (นครราชสมีา) จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 9 (ชลบรุี) จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 9 สาขาปราจนีบรุี จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 6 (อุดรธานี) จ านวน 5 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 6 สาขานครพนม จ านวน 2 ศูนย์
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เปา้หมายขั้นตน้ เปา้หมายมาตรฐาน เปา้หมายขั้นสงู

 (50 คะแนน)  (75 คะแนน)  (100 คะแนน)

จุดความรอ้น     

  (Hotspot)   ปี

 2563
ล าดบัที่ หน่วยงาน

เกณฑ์การประเมนิ

2 สระแกว้ 283 255 226 198

3 ฉะเชิงเทรำ 7 6 6 5

4 นครนำยก 0 0 0 0

1,738 1,564 1,390 1,217

1 รำชบรีุ 287 258 230 201

2 กำญจนบรีุ 1,125 1,013 900 788

3 สุพรรณบรีุ 326 293 261 228

4 นครปฐม 0 0 0 0

5 สมทุรปรำกำร 0 0 0 0

461 415 369 323

1 เพชรบรีุ 410 369 328 287

2 ประจวบศีรีขันธ์ 51 46 41 36

3 สมทุรสงครำม 0 0 0 0

4 สมทุรสำคร 0 0 0 0

104 94 83 73

1 สุรำษฎร์ธำนี 87 78 70 61

2 ชุมพร 11 10 9 8

3 ระนอง 6 5 5 4

33 30 26 23

1 นครศรีธรรมรำช 22 20 18 15

2 ตรัง 9 8 7 6

3 พทัลุง 2 2 2 1

52 47 42 36

1 กระบี่ 27 24 22 19

2 พงังำ 24 22 19 17

3 ภเูกต็ 1 1 1 1

29 26 23 20

1 สงขลำ 16 14 13 11

2 สตูล 5 5 4 4

3 ปตัตำนี 8 7 6 6

10 9 8 7

1 นรำธิวำส 4 4 3 3

2 ยะลำ 6 5 5 4

54,505 49,055 43,604 38,154

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 13 (สงขลา) จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 13 สาขานราธิวาส จ านวน 2 ศูนย์

รวม

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 10 (ราชบรุี) จ านวน 5 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 10 สาขาเพชรบรุี จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สรุาษฎร์ธานี) จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12 สาขากระบี่ จ านวน 3 ศูนย์
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ตัวชี้วัด “จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดินเพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน” 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินของกรมป่าไม้ 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

248,889 ไร่ 
(ผลงานเฉลี่ย 3 ปี) 

252,872  ไร่ 
(ค่าก่ึงกลาง) 

256,855 ไร่ 
(ผลงานที่ดีที่สุดรอบ 3 ปี) 

เกณฑ์การประเมินของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

.............. ไร่ 
(ร้อยละ 90 ของแผนงานปี 2564) 

............ ไร ่
(แผนงาน ปี 2564) 

........... ไร่ 
(ร้อยละ 125 ของแผนงาน ปี 2564) 
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เป้าหมายขั้นต้น เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

 (50 คะแนน)  (75 คะแนน)  (100 คะแนน)

1 ส ำนักจัดกำรทรัพยำป่ำไม้ที ่1 (เชียงใหม)่ 15,000 13,500 15,000 18,750

2 ส ำนักจัดกำรทรัพยำป่ำไม้ที ่1 สำขำแม่ฮ่องสอน 4,000 3,600 4,000 5,000

3 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่2 (เชียงรำย) 4,000 3,600 4,000 5,000

4 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่3 (ล ำปำง) 5,000 4,500 5,000 6,250

5 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่3 สำขำแพร่ 2,000 1,800 2,000 2,500

6 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่4 (ตำก) 31,250 28,125 31,250 39,063

7 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่4 สำขำนครสวรรค์ 1,500 1,350 1,500 1,875

8 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่4 สำขำพิษณุโลก 17,000 15,300 17,000 21,250

9 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่5 (สระบุรี) 1,050 945 1,050 1,313

10 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่6 (อุดรธำนี) 5,000 4,500 5,000 6,250

11 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่6 สำขำนครพนม 18,500 16,650 18,500 23,125

12 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่7 (ขอนแก่น) 12,000 10,800 12,000 15,000

13 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่7 สำขำอุบลรำชธำนี 17,000 15,300 17,000 21,250

14 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่8 (นครรรำชสีมำ) 3,000 2,700 3,000 3,750

15 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่9 (ชลบุรี) 11,000 9,900 11,000 13,750

16 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่9 สำขำปรำจีนบุรี 15,000 13,500 15,000 18,750

17 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่10 (รำชบุรี) 4,000 3,600 4,000 5,000

18 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่10 สำขำเพชรบุรี 3,000 2,700 3,000 3,750

19 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่11 (สุรำษฎร์ธำนี) 10,000 9,000 10,000 12,500

20 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่12 (นครศรีธรรมรำช) 4,700 4,230 4,700 5,875

21 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่12 สำขำกระบี่ 2,000 1,800 2,000 2,500

22 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่13 (สงขลำ) 10,000 9,000 10,000 12,500

23 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่13 สำขำนรำธวิำส 4,000 3,600 4,000 5,000

รวม 200,000 180,000 200,000 250,000

ล าดับที่ หน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน

ตวัชีว้ัด "จ านวนพ้ืนที่ปา่สงวนแห่งชาตทิี่ไดร้ับการจัดหาที่ดนิเพ่ือน าไปจัดที่ดนิท ากินให้ชมุชน"  (หน่วย : ไร่)

เป้าหมายตาม

แผนงาน ปี 64
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ตัวชี้วัด Monitor 
(ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนน) 
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จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor) 
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ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2563

(ผลการแปล ปี พ.ศ. 2561 - 2562)

1 กรุงเทพมหานคร                                                  3,887.29

                                      11,245,022.21

1 เชียงใหม่                                            9,627,355.98

2 ล าพูน                                            1,617,666.23

                                        6,821,808.03

1 แม่ฮ่องสอน                                            6,821,808.03

                                        4,854,210.67

1 เชียงราย                                            2,865,464.13

2 พะเยา                                            1,988,746.54

                                        8,226,075.13

1 ล าปาง                                            5,466,690.07

2 อุตรดิตถ์                                            2,759,385.06

                                        7,275,069.07

1 แพร่                                            2,627,401.47

2 น่าน                                            4,647,667.60

                                      10,266,988.45

1 ตาก                                            7,784,533.71

2 สุโขทัย                                            1,234,333.08

3 ก าแพงเพชร                                            1,248,121.66

                                        2,727,039.51

1 นครสวรรค์                                              579,676.12

2 อุทัยธานี                                            2,136,740.87

3 พิจิตร                                                10,622.52

                                        4,976,157.34

1 พิษณุโลก                                            2,467,894.55

2 เพชรบูรณ์                                            2,508,262.79

                                        1,171,651.59

1 สระบุรี                                              529,689.38

2 ลพบุรี                                              601,510.15

3 ปทุมธานี                                                          -   

4 พระนครศรีอยุธยา                                                      28.60

5 นนทบุรี                                                          -   

6 อ่างทอง                                                          -   

(ตัวชี้วดั Monitor : ตัวชี้วดัทีต้่องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วดั)

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่4 (ตาก) จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่5 (สระบุร)ี จ านวน 8 ศูนย์

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1 (เชียงใหม)่ จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1 สาขาแม่ฮ่องสอน จ านวน 1 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่2 (เชียงราย) จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่3 (ล าปาง) จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่3 สาขาแพร่ จ านวน 2 ศูนย์

ตัวชี้วัด "จ านวนพื้นที่ปา่ไม้ ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม" (ตัวชี้วัด Monitor)  (หนว่ย : ไร่)

ล าดับที่ หน่วยงาน

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่4 สาขานครสวรรค์ จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่4 สาขาพิษณุโลก จ านวน 2 ศูนย์
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ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2563

(ผลการแปล ปี พ.ศ. 2561 - 2562)
ล าดับที่ หน่วยงาน

7 สิงห์บุรี                                                    265.19

8 ชัยนาท                                                40,158.27

                                        3,441,174.36

1 อุดรธานี                                              707,169.28

2 เลย                                            2,113,593.41

3 หนองคาย                                              145,418.92

4 บึงกาฬ                                              174,812.63

5 หนองบัวล าภู                                              300,180.12

                                        1,551,006.96

1 นครพนม                                              493,340.20

2 สกลนคร                                            1,057,666.76

                                        2,438,671.74

1 ขอนแก่น                                              763,929.46

2 มหาสารคาม                                              133,600.95

3 กาฬสินธุ์                                              474,092.05

4 ร้อยเอ็ด                                              215,993.24

5 มุกดาหาร                                              851,056.04

                                        2,815,449.88

1 อุบลราชธานี                                            1,754,845.01

2 อ านาจเจริญ                                              196,248.41

3 ยโสธร                                              223,838.86

4 ศรีสะเกษ                                              640,517.60

                                        5,505,695.47

1 นครราชสีมา                                            1,995,327.44

2 สุรินทร์                                              467,303.52

3 บุรีรัมย์                                              554,287.36

4 ชัยภูมิ                                            2,488,777.15

                                        2,386,130.69

1 ชลบุรี                                              344,460.86

2 ระยอง                                              182,555.04

3 จันทบุรี 1,297,317.36                                           

4 ตราด                                              561,797.43

                                        2,741,869.77

1 ปราจีนบุรี                                              897,381.79

2 สระแก้ว                                              940,966.30

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่9 สาขาปราจีนบุรี จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่6 สาขานครพนม จ านวน 2 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่7 (ขอนแก่น) จ านวน 5 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่7 สาขาอุบลราชธานี จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่8 (นครราชสีมา) จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่9 (ชลบุร)ี จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่6 (อุดรธานี) จ านวน 5 ศูนย์
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ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2563

(ผลการแปล ปี พ.ศ. 2561 - 2562)
ล าดับที่ หน่วยงาน

3 ฉะเชิงเทรา                                              502,217.86

4 นครนายก                                              401,303.82

                                        8,983,796.51

1 ราชบุรี                                            1,069,197.53

2 กาญจนบุรี                                            7,501,233.33

3 สุพรรณบุรี                                              394,676.33

4 นครปฐม                                                  1,029.02

5 สมุทรปราการ                                                17,660.30

                                        3,824,607.57

1 เพชรบุรี                                            2,226,287.51

2 ประจวบศีรีขันธ์                                            1,552,871.82

3 สมุทรสงคราม                                                18,915.09

4 สมุทรสาคร                                                26,533.15

                                        4,236,114.45

1 สุราษฎร์ธานี                                            2,352,357.38

2 ชุมพร                                              804,961.11

3 ระนอง                                            1,078,795.96

                                        2,213,487.41

1 นครศรีธรรมราช                                            1,137,366.81

2 ตรัง                                              683,400.79

3 พัทลุง                                              392,719.81

                                        1,753,682.60

1 กระบี่                                              572,108.51

2 พังงา                                            1,111,139.35

3 ภูเก็ต                                                70,434.74

                                        1,367,624.89

1 สงขลา                                              541,416.14

2 สตูล                                              757,523.63

3 ปัตตานี                                                68,685.12

                                        1,656,851.11

1 นราธวิาส                                              747,304.22

2 ยะลา                                              909,546.89

                                     102,484,072.70

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่12 สาขากระบี ่จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่13 (สงขลา) จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่13 สาขานราธิวาส จ านวน 2 ศูนย์

รวมพ้ืนทีป่่า (ไร่)

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่10 (ราชบุรี) จ านวน 5 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่10 สาขาเพชรบุรี จ านวน 4 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) จ านวน 3 ศูนย์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่12 (นครศรีธรรมราช) จ านวน 3 ศูนย์
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จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เขา้ครอบครอง 
(ตัวชี้วัด Monitor) 
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เปา้หมายตามแผน ป ี64 (ไร)่

(การด าเนินการตามมาตรา 25)

1 ส ำนักจัดกำรทรัพยำปำ่ไม้ที่ 1 (เชียงใหม)่ 225

2 ส ำนักจัดกำรทรัพยำปำ่ไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 30

3 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 2 (เชียงรำย) 150

4 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 3 (ล ำปำง) 100

5 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 80

6 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 4 (ตำก) 570

7 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 4 สำขำนครสวรรค์ 80

8 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 4 สำขำพษิณุโลก 600

9 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 5 (สระบรีุ) 30

10 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 6 (อุดรธำนี) 540

11 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 6 สำขำนครพนม 150

12 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 35

13 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 325

14 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 8 (นครรรำชสีมำ) 125

15 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 9 (ชลบรีุ) 350

16 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 9 สำขำปรำจีนบรีุ 150

17 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 10 (รำชบรีุ) 300

18 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 10 สำขำเพชรบรีุ 300

19 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำน)ี 320

20 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรำช) 35

21 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 325

22 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 13 (สงขลำ) 150

23 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 13 สำขำนรำธวิำส 30

รวม 5,000

ตัวชี้วัด "จ ำนวนพืน้ทีป่่ำไม้ทีไ่ด้รับกำรป้องกันกำรบุกรุกท ำลำย - เข้ำครอบครอง" (ตัวชี้วัด Monitor)

(ตัวชี้วดั Monitor : ตัวชี้วดัที่ต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แต่ไม่คิดค่ำคะแนนตัวชี้วดั)

ล าดับที่ หน่วยงาน
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แบบฟอร์ม 

การรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4  
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก……………………………………………..   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก/กลุ่ม .................................................................  

 

( ……) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)         ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการด าเนินงาน 
(C) 

คะแนนที่ได้ (คะแนน)* 
(D) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

       
       
       
       
       

รวม 100      
สรุปผล ระดับ ......... 

 
*หมายเหตุ : การค านวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจาก 
1. น าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1. คูณกับน้ าหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (D) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก……………………………………………..   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวอย่าง  การค านวณคะแนนผลการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 
คะแนนที่ได้ (คะแนน) 

(D) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ตัวชี้วัด................... 30 100 ไร่ 150 ไร่ 200 ไร่ 100 ไร่ 15 คะแนน 
(50 x 30 / 100 = 15) 

2. ตัวชี้วัด................... 15 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 13.5 คะแนน 
(90 x 15 / 100 = 13.5) 

3. ตัวชี้วัด................... 20 100,000 บาท 150,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 20 คะแนน 
(100 x 20 / 100 = 20) 

4. ตัวชี้วัด.................. 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 0 คะแนน 
(0 x 30 / 100 = 0) 

5. ตัวชี้วัด................ 10 5 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7 ผลผลิต 6 ผลผลิต 7.5 คะแนน 
(75 x 10 / 100 = 7.5) 

รวม 100     56.00 คะแนน 
(15 + 13.5 + 20 + 0 + 7.5) 

สรุปผล ระดับต้องปรับปรุง 
 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 ส านัก……………………………………………..   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (.........................ส ำนัก/กลุ่ม…………………..) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

( ......... ) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)                 ( .... .... ) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 
ตัวช้ีวัดที่ : ........... ............................................................... 
 
ค าอธิบาย : 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
 

  

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนกั) 

 
 

 ....................... ไร่...... 
( ...... คะแนน) 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 

แบบฟอร์มท่ี 2  
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