
 

 

 

 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 13 

สาขานราธิวาส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.255๙ 

และ 

รายละเอียดคําอธิบายตัวช้ีวัด 

เพ่ือประกอบการจัดทําคํารับรอง 
  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  133                                

สาขาสาขานราธวิาสนราธวิาส    

กรมปาไม กรมปาไม   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  หนวยงานสามารถนํารางรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ระดับกรมปาไม ในสวนของ

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของไปปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม จัดทําเปนคํารับรองฯ ระดับ สํานัก/กลุมไดโดย 

1.ตัวชี้วัดมิติภายนอกและภายใน (มิติภายนอกประเด็นการประเมินประสิทธิผล และการ

ประเมินคุณภาพ  มติิภายในประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ และประเด็นการพัฒนาองคกร)  

ใหหนวยงานเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ และนํารางรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ระดับกรมปาไม ไป

ปรับปรุง/เพิ่มเติม/แกไข เปนรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ระดับสํานัก/กลุม และสามารถเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดอื่น ๆ ในสวนที่เกีย่วของของหนวยงานไดตามความเหมาะสม  

2.ตัวชี้วัดที่ทุกสํานัก/กลุม ตองดําเนนิการเพิ่มเติมจํานวน 4 ตัวชี้วัด 

   2.1 ตัวชี้วัดมิติภายใน ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ จํานวน 2 ตัวชี้วัด โดยสํานัก/กลุม 

สามารถดําเนินการตามเกณฑการใหคะแนนที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด หรือแกไขเพิ่มเติมได

ตามความเหมาะสม ไดแก 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงานของสวนราชการ 

 (2) ตัวชี้วัดที่  11 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

    2.2  ตัวชี้วัดมิติภายใน  ประเด็นการพัฒนาองคกร  2 ตัวชี้วัด โดนสํานัก/กลุมสามารถ

ดําเนินการตามเกณฑการใหคะแนนที่ ก.พ.ร.  กําหนด ไดแก 

 (1)รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาประจําป 

(2) ระดับความสําเร็จของคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินกิจกรรม/โครงการนโยบาย

กํากับดูแลองคการที่ดี  

 

 

รางรายละเอยีดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของกรมปาไม(KPI Template) 

เพื่อประกอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ระดับสํานัก/กลุม  

 



 
 
 
 
 
 

คํารับรองการปฏบิัติราชการ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขาสาขานราธิวาส 

กรมปาไม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
1. คํารับรองระหวาง 

 

นายประลอง  ดํารงคไทย รองอธิบดีกรมปาไม ผูรับคํารับรอง 

 

                    และ 

 

นายชาตรี  วชิระเผด็จศึก 

 

ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากร                  ผูทําคํารับรอง 

ปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส 

 

2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว  มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่ม

ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 255๘  ถึงวันที่ 30 กันยายน 255๙ 
 

3. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก แผนปฏิบัติราชการของกรมปาไมและสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ

รายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
 

4. ขาพเจา นายชลธิศ  สุรัสวดี  ในฐานะ อธิบดีกรมปาไม ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ 

แผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของสํานักจัดการทรัพยากร 

ปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่





                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

มิติภายนอก 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมนิประสิทธิผล (ผลลัพธและผลผลิต) 

ตัวชี้วัดท่ี 1  : รอยละของจาํนวนพืน้ที่ปาถูกบุกรุกทําลายที่ไดมกีารดําเนินการตามกฎหมาย 

        หรอืจัดการตามหลักวชิาการ 

หนวยวัด  :  รอยละ 

น้ําหนัก    :  รอยละ ๒๕ 

คําอธิบาย :  

1. พื้นที่ปา หมายถึง พื้นที่ปาชนิดตางๆ เชน ปาดงดิบ ปาชายเลน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาพรุ 

และปาชายหาด เปนตน ไมวาจะอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลา

สัตวปา และปาโครงการ ทั้งนี้ พื้นที่ปาชายเลน ใหหมายถึง พื้นที่ปาชายเลนตามแผนที่จําแนกการใช

ประโยชนที่ดินปาชายเลนของกรมปาไม พ.ศ. 2545 ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวเพื่อการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพชื พันธุสัตว และความหลากหลายทางชวีภาพ เพื่อปองกันภัยธรรมชาติ โดยเปนปา

ที่อยูในบริเวณพื้นที่น้ําทะเลทวมถึง ทั้งที่เปนปาชายเลนตามธรรมชาติ ปาชายเลนที่ปลูกทดแทนในบริเวณที่

เสื่อมโทรมหรือรกรางวางเปลาหรือปลูกในที่ดินงอกใหมที่เปนของรัฐ แตไมรวมถึงปาชายเลนที่มีเอกสารสิทธิ์ 

หรือพื้นที่ปาที่มีหนังสือรับรองการเขาทําประโยชนจากทางราชการ 

2. พื้นที่ปาถูกบุกรุกทําลาย หมายถึง  พืน้ที่ปาซึง่ถูกลักลอบตัดตนไมจนมสีภาพเสื่อมโทรม 

และพืน้ที่ปาไมซึ่งถูกแผวถางทําลายยดึถอืครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย สะสมถึงปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 (สะสมตั้งแตป 2557-2559) แตไมรวมถึง 

  ๒.1) พืน้ที่ปาไมซึ่งถูกทําลายโดยไฟปาหรอืจากภัยธรรมชาติอื่น     

  ๒.2) พืน้ที่ปาสงวนแหงชาติ พืน้ที่ปาอนุรักษ และพืน้ที่ปาชายเลนที่มีเอกสิทธิ์ หรอืมีหนังสอื

รับรองการเขาทําประโยชนจากทางราชการ 

  ๒.3) พืน้ที่นากุงราง พืน้ที่ปาเดิมที่ไมมีสภาพการฟนตัว 

  2.4) พืน้ที่ปาที่ถูกยึดถอืครอบครองมากอนและอยูระหวาการพิสูจนสิทธิครอบครองตาม

กฎหมายหรอืมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

  ๓.  การดําเนินการตามกฎหมาย หมายถึง การดําเนินการตามกฎหมาย ขั้นตอน ระเบียบวิธี

ของหนวยงานที่รับผิดชอบหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติเมื่อมีการตรวจพบการบุกรุกพืน้ที่ปา รวมทั้งการกํากับ ติดตาม

ผลคดีที่ไดมีการตรวจยึดดําเนินคดีดังกลาว 

   4.  การจัดการตามหลักวชิาการ หมายถึง การดําเนินการกํากับ ควบคุมและจัดการพืน้ที่

ปาถูกบุกรุกทําลาย (ตามขอ 3) ใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและสอดคลองกับหลักวชิาการ ดังตอไปนี ้



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

    4.๑ ตรวจสอบ รังวัดขนาดพื้นที่ปาถูกบุกรุกทําลายใหถูกตองชัดเจน จัดทําพิกัด

พืน้ที่และแผนที่ พรอมทั้งปาย/เคร่ืองหมายเพื่อแสดงสถานภาพการเปนพื้นที่ปาในความดูแลของหนวยงานรัฐ 

และติดประกาศเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชน/ชุมชนในทองถิ่นและสาธารณชนไดรับทราบ 

    4.๒ ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุมครองดูแลรักษา 

อนุรักษ ฟนฟูและจัดการพืน้ที่ปาถูกบุกรุกทําลายจนมีสภาพเสื่อมโทรมใหกลับฟนคนืสภาพปาตามธรรมชาติและ

มีความสมบูรณ (Land Reclamation & Rehabilitation) โดยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ควบคูกับเสริมสราง

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน อาทิเชน  

     (๑) บูรณาการการจัดการคุมครอง ปองกันและดูแลรักษาพื้นที่กับหนวยงานที่มี

ศักยภาพและมีความพรอมทั้งหนวยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน และองคกรพัฒนา เชน กระทรวงกลาโหม มูลนิธิ 

องคกรที่ดําเนินการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 

     (๒) เสริมสรางการมีสวนรวมดูแลรักษา อนุรักษ ฟนฟูเพื่อจัดการพื้นที่ใหกลับฟน

คนืสภาพปาหรอืระบบนิเวศตามธรรมชาติในรูปแบบตาง ๆ เชน สงเสริมการปลูกปาชุมชน การปลูกปาประชาอาสา

การจัดสรางสวนรวมพรรณไม/แปลงสาธิต หรืออื่น ๆ โดยรวมกับชุมชน/ทองถิ่น หรือสถาบัน องคกร/หนวยงาน

ทั้งในและนอกภาครัฐ 

     (๓) จัดใหมี โครงการ/กิจกรรมปลูกตนไมหรือฟนฟูระบบนิ เวศตามแนว

พระราชดําริหรือโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ หรือปลูกตนไมเปนแนวขอบเขตพื้นที่ปาถูกบุกรุกทําลายที่ตรวจพบ

และยึดคนื  

     (๔) ดําเนินการในเชิงบริหารจัดการเพื่อใหมีการกํากับ ควบคุมพื้นที่ปาถูกบุกรุก

ทําลายซึ่งยึดคืนมาใหไดรับการดูแลจัดการอยางเขมขนมากขึ้น เชน ๑) มีการมอบหมายหนาที่ความ

รับผิดชอบในการดูแลรักษาใหกับเจาหนาที่โดยมีตัวชี้วัดอยางชัดเจน ๒) สงเสริมใหมีการจัดทําขอตกลง/กติกา

ชาวบานในการคุมครองดูแลรักษา อนุรักษ ฟนฟูพื้นที่ปาถูกบุกรุกทําลายที่ตรวจพบและยึดคืน ๓) การจัดทํา

คูมือ/แนวปฏิบัติสําหรับพื้นที่ปาถูกบุกรุกทําลาย เปนตน 

 

 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  
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เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละของจํานวนพื้นทีป่าถูกบกุรุกทําลายทีไ่ดมีการดําเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตาม
หลักวิชาการไมนอยกวา 30 

2 รอยละของจํานวนพื้นทีป่าถูกบกุรุกทําลายทีไ่ดมีการดําเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตาม
หลักวิชาการไมนอยกวา 40 

3 รอยละของจํานวนพื้นทีป่าถูกบกุรุกทําลายทีไ่ดมีการดําเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตาม
หลักวิชาการไมนอยกวา 50 

4 รอยละของจํานวนพื้นทีป่าถูกบกุรุกทําลายทีไ่ดมีการดําเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตาม
หลักวิชาการไมนอยกวา 60 

5 รอยละของจํานวนพื้นทีป่าถูกบกุรุกทําลายทีไ่ดมีการดําเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตาม

หลักวิชาการ 70 

 

 วิธกีารคํานวณ   

จํานวนพื้นที่ปาถกูบุกรุกทาํลายที่ไดมกีารดําเนินการตามกฎหมายหรอืจัดการตามหลกัวิชาการ   ๑๐๐ 

                     จํานวนพื้นที่ปาถกูบกุรุกทําลายทั้งหมด (สะสมถงึป ๒๕๕9) (สะสมตัง้แตป 2557-2559) 

เงื่อนไข :  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เหตุผลที่ยอมรับวายังคงมีการบุกรุกทําลายพื้นที่ปา เนื่องจากมีเหตุ

ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได เชน ผลจากนโยบายที่เก่ียวของกับการสงเสริมการปลูกพืชเพื่อการผลิตพลังงาน

ทดแทน การสงเสริมการปลูกยางพารา และการสงเสริมการทองเที่ยว รวมทั้ง นโยบายอื่นๆ ที่อาจสงผลเปน

แรงกดดันใหมีการบุกรุกพื้นที่ปา  
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน: 

ขอมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
หนวยวัด 

ผลการดําเนนิงานในอดีต  ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

2557 2558 2559 

พืน้ที่ปาถูกบุกรุกทําลาย (รวม) ไร 672.39 1,457.60 916.79 

 

แหลงขอมูล/วิธกีารจัดเก็บขอมูล :  

สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  13 สาขานราธิวาส  เปน

หนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการรายงานขอมูลพื้นที่ถูกบุกรุก  ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแตละพื้นที่

ดําเนินการ  สงฟองศาลดําเนินคดีตามกฎหมายภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ใหกรมปาไมทราบเปน

รายเดือน 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :   ผูอํานวยการสวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 

เบอรติดตอ  :    08 9739 0029  

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายวีที  แมส ิ

เบอรติดตอ :    08 ๑๔๗๙ ๑๔๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ตัวชี้วัดท่ี  2  ระดับความสาํเร็จของการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาการปาไม 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 15  

คําอธิบาย :  

  กิจกรรมที่นํามาประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาการปาไม ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2559  ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที ่13  สาขานราธิวาส ไดแก 

 (1) กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน 

-  การดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน หมายถึง ภาพรวมของการสงเสริม

สนับสนุนใหราษฎรในชุมชนที่กําหนดเขามามีสวนรวมกับพนักงานเจาหนาที่ในการดําเนินงาน

ตามโครงการปาชุมชนในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษา หรือ

บํารุงซึ่งทรัพยากรปาไม และใหเกิดประโยชนแกชุมชนและประเทศชาต ิ

-  การอนุมัติโครงการปาชุมชน หมายถึง การใชอํานาจของอธิบดีกรมปาไมตามกฎหมาย

อนุมัติโครงการปาชุมชนที่พนักงานเจาหนาที่รวมกับชุมชนจัดทําเสนอเปนการจัดตั้งปาชุมชน 

-  การจัดตั้งปาชุมชนเปนกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการสงเสริมการจัดการปาชุมชน และเปน

ผลจากการที่พนักงานเจาหนาที่ไปสงเสริมการดําเนินงานปาชุมชนใหราษฎรเกิดความตระหนัก

เห็นประโยชนและคุณคาของทรัพยากรปาไม จึงรวมกลุมกันแสดงความประสงคขออาสาเขา

รวมดําเนินงานกับภาครัฐ โดยกลุมราษฎรนั้นเปนผูที่มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ จํานวน 

50 คนขึ้นไป รวมกันยื่นคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชนตามแบบ ปชช.1 และมีการ

รวมกันตรวจสอบสภาพปาฯ ตามแบบ ปชช.2 ซึ่งระหวางนั้นจะมีการแนะนําใหชุมชนจัดทํา

ประชาคมเพื่อวางแผนการดําเนินงานและจัดทําโครงการปาชุมชน ตามแบบ ปชช.3 เสนอตอ

กรมปาไม โดยอธิบดีกรมปาไมจะพิจารณาอนุมัติโครงการปาชุมชนเมื่อไดตรวจสอบแลว และ

สั่งใหพนักงานเจาหนาที่ไปดําเนินงานในพื้นที่นั้น ๆ ตามอํานาจที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย

การปาไมที่เกี่ยวของ 

-   ระดับความสําเร็จ พิจารณาจากผลการดําเนินงานปาชุมชนพื้นที่หมูบานที่ไดรับการ

กําหนดใหดําเนินงานการสงเสริมการจัดการปาชุมชนในปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 3 

หมูบาน ที่ไดดําเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ/แตในระดับ   

ทาทายจะไมไดรับงบประมาณโครงการบรหิารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
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1. หมูบานที่ยังไมเคยไดรับการคัดเลือกเปนหมูบานเปาหมาย ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการจัดการปา

ชุมชนจํานวน    -   หมูบาน   ประกอบดวย 

๑.บาน................. หมูที่ ........  ตําบล........... อําเภอ.........  จังหวัด..................... 

๒.บาน................. หมูที่ .........  ตําบล.......... อําเภอ............จังหวัด.................... 

3.บาน.................. หมูที่ .......  ตําบล............ อําเภอ............จังหวัด.................. 

1. หมูบานที่ไดรับการจัดตั้งปาชุมชน และไดรับการคัดเลือกเปนหมูบานเปาหมายดําเนินงาน

สงเสริมปาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9   

        ๑.บาน     แค          หมูที ่    1      ตําบล    ตาช ี     อําเภอ   ยะหา     จังหวัด    ยะลา      

   ๒.บาน     สายเอก   หมูที ่    6      ตําบล    มาโมง    อําเภอ   สุคริิน จังหวัด   นราธิวาส 

         3.บาน  ธรรมเจรญิ   หมูที ่  6      ตําบล  โคกสะตอ   อําเภอ  รอืเสาะ จังหวัด นราธิวาส 

         ๔.บาน                    หมูที่             ตําบล                     อําเภอ…………...จังหวัด ...............             

๕.บาน.................. หมูที่ ............  ตําบล.................... อําเภอ.........  จังหวัด.............. 

๖.บาน.................. หมูที ่............  ตําบล.................... อําเภอ.........  จังหวัด.............. 

  (๒) กิจกรรมพัฒนาปาไมรวมกับองคกรและเครอืขายแบบบูรณาการ 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาการปาไมรวมกับองคกรและเครือขาย

แบบบูรณาการพิจารณาจากการดําเนินงาน  ดังนี ้

1. เพื่อสงเสริมใหองคกร / เครือขาย / สถาบันศาสนา ที่เขารวมโครงการมีสวนรวมกับ ภาครัฐ

ในกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน 

2. สงเสริมใหองคกร / เครือขาย / สถาบันศาสนา  ที่เขารวมโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน

องคกร / เครือขาย / สถาบันศาสนา ใหมีความรมรื่น สวยงาม ปองกันการเขาไปใชพื้นที่ปา

โดยไมถูกตอง 

3. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกเยาวชนและบุคคลทั่วไป 

- เปาหมายกิจกรรมพัฒนาปาไมรวมกับองคกรและเครือขายแบบบูรณาการ  จํานวน ๒  จังหวัด 

(ยะลา และนราธิวาส) 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ลําดับ กจิกรรม น้ําหนัก หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนนิการ หมายเหตุ 

(1) กิจกรรมสงเสรมิการจัดการปาชุมชน 10 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  

สวนจัดการปาชุมชน 

 

(2) กิจกรรมพัฒนาปาไมรวมกบัองคกร

และเครอืขายแบบบูรณาการ 

5 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส   

สวนจัดการปาชุมชน 

 

รวม 15 

 

เกณฑการใหคะแนน : โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

โดยที่ : 

ระดับ 1 : ดําเนินงานตามแผนได รอยละ 80 ของกิจกรรมการสงเสรมิและพัฒนาการปาไม

ทั้งหมดในปฯ 2556 

ระดับ 2 : ดําเนินงานตามแผนได รอยละ 90 ของกิจกรรมการสงเสรมิและพัฒนาการปาไม

ทั้งหมดในปฯ  2556 

ระดับ 3 : ดําเนินงานตามแผนได รอยละ 100 ของกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาการปาไม

ทั้งหมดในปฯ  2556 

ระดับ 4 : - รอยละ 85 ของผูมีสวนไดเสีย องคกร หนวยงานที่เก่ียวของ ประชาชน ชุมชน 

กลุมเปาหมาย สามารถนําความรูที่ไดรับการถายทอดไปใชประโยชนในดานตางๆ        

- รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายที่ไดรับการถายทอดความรู มีความพึงพอใจตองานการ 

สงเสริมและพัฒนาการปาไม 

ระดับ 5 : - รอยละ 95 ของผูมสีวนไดเสีย องคกร หนวยงานที่เก่ียวของ ประชาชน ชุมชน  

กลุมเปาหมาย สามารถนําความรูที่ไดรับการถายทอดไปใชประโยชนในดานตางๆ 

- รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายที่ไดรับการถายทอดความรู มีความพึงพอใจตองานการ

สงเสริมและพัฒนาการปาไม 
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หมายเหตุ : 

การสํารวจ และวิธีการประเมนิผลความพงึพอใจแบงเปน 2 กรณ ี

1. กรณไีดรับการจัดสรรงบประมาณ จะจัดจางผูประเมนิอสิระจากภายนอก 

2. กรณไีมไดรับงบประมาณจะดําเนนิการในรูปของคณะกรรมการโดยเชญิหนวยงานภายในกรมปาไมและ

หนวยงานภายนอกที่เช่ียวชาญเขามารวมเปนคณะทาํงาน 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

ระดับความสาํเร็จของการดําเนินงาน

สงเสริมและพัฒนาการปาไม 

    

(1) กิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน หมูบาน 3 3 3 

(2) กิจกรรมพัฒนาปาไมรวมกับองคกร

และเครือขายแบบบูรณาการ จังหวัด ๒ ๒ ๒ 

     

 

แหลงขอมูล/วิธกีารจัดเก็บขอมูล : 

 สวนจัดการปาชุมชน  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1๓ สาขานราธิวาส  เปนหนวยงานรับผิดชอบ

ในการดําเนินการและรายงานใหกรมปาไมทราบเปนรายไตรมาส 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  ผูอํานวยการสวนจดัการปาชมุชน 

เบอรติดตอ :  ๐๘ 17489955 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาววนดิา  วารีวะนิช  

เบอรติดตอ :  08 ๙๙๗๖ ๒๗๘๑   
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ตัวชี้วัดท่ี 3 :  จํานวนราษฎรที่ไดรับการตรวจสอบรับรองสิทธิทํากินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิ

หนวยวัด :  ราย 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

 พิจารณาจากจาํนวนรายของราษฎรที่ไดรับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทาํกินในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาตติามเปาหมายทีไ่ดรับในปงบประมาณ พ.ศ.255๙ 

 การตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทํากินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ หมายถึง กระบวนงานเพื่อ

ดําเนินการไปสูการรับรองสิทธิการอยูอาศยัทํากินของราษฎรในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

 กําหนดคาเปาหมายระดับ ๓ เทา แผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

หรือเทากับคาเฉลี่ยยอนหลงั ๓ ป พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

เกณฑการใหคะแนน : ดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

๓0๐ ราย ๓00 ราย ๕๐๐ ราย ๖00 ราย ๗00 ราย 

เงื่อนไข :    

การดําเนินการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทํากิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ เปน                

การดําเนินการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จะดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์ใหกับราษฎร           

จํานวน ๑,๘00 ราย โดยไดตั้งเปาหมายวาจะดําเนินการไดแลวเสร็จตามจํานวนเปาหมายของกลุมราษฎร แต

การดําเนินการในพืน้ที่จริง อาจมีขอจํากัดในสภาพพืน้ที่ และปญหาความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต    

ซึ่งจะสงผลตอคาเปาหมายของจํานวนราษฎรที่ไดรับการตรวจเพื่อรับรองสิทธิทํากิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 25๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีตปงบประมาณ พ.ศ. 

255๖ 255๗ 255๘ 

1. ตรวจสอบรับรองสิทธิทาํกินของราษฎร

ในพืน้ที่ปาสงวนแหงชาต ิ
ราย ๔๓๔ ๗๒๘ ๔๓๓ 

 

แหลงขอมูล / วิธกีารจัดเกบ็ขอมูล :  

สวนจัดการทีด่ินปาไมเปนหนวยงานรับผิดชอบในการรวบรวมผลการปฏิบัติและจดัทํารายงานสง สาํนัก

จัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  นายบุญเสริม  พรมเสนะ  ผูอาํนวยการสวนจัดการที่ดินปาไม 

เบอรติดตอ :  ๐๘๑-๔๓๐๕๔๒ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายสมศักดิ์  ชุมทอง นายชางสํารวจชํานาญงาน 

เบอรติดตอ :   08๑-๙๕๗๑๘๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานการฟนฟูปาไม 

หนวยวัด  :  ระดับ 

น้ําหนัก    :  รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

  พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานการฟนฟูปาไม เปนไปตามแผน

และเงื่อนไขที่กําหนด 

  1. พื้นที่ปาปลูก หมายถึง พื้นที่ปาไมที่ไดรับการปลูกตนไมขึ้นใหมดวยเงินงบประมาณ     

ในปงบประมาณ 255๘ ในกิจกรรมบํารุงรักษาสวนปาเดิม โครงการฟนฟูปาตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติ

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507  และในพืน้ที่ปาไมที่เสื่อมสภาพในบริเวณพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาตนน้ํา     

พืน้ที่ปา 2484 ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม และมีการดูแลรักษาใหคงสภาพเปนปาตอไป 

  2. การฟนฟูปาไม  หมายถึง การปลูกปาในพื้นที่ปาไมที่ถูกบุกรุกทําลายจนมีสภาพเปน    

ปาเสื่อมโทรมและไมสามารถฟนคืนสภาพปาไดเองตามธรรมชาติ หรือการฟนคืนสภาพปาตองใชระยะเวลา  

ที่ยาวนาน โดยดําเนินการปลูกขึน้ใหมทดแทนพื้นที่ปาที่เสื่อมโทรมใหกลับคืนสูสภาพปาดังเดิม โดยใชพันธุไม

ตามบัญชีแสดงชนิดไมที่กรมปาไมกําหนด จํานวน 200 ตน/ไร และมีอัตราการรอดตายไมนอยกวา         

รอยละ 80 

  3. เปาหมายจํานวนพื้นที่การฟนฟูปาไม 

  ในการฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหกลับคืนความอุดมสมบูรณในปงบประมาณ พ.ศ.255๘ 

รวมจํานวน - ไร ไดแก 

(1) กิจกรรมบํารุงสวนปาเดิม     จํานวน         ๒๐๐    ไร 

(1) กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาต ิพ.ศ.๒๕๕๐   จํานวน         ๑๙     ไร  

(2) กิจกรรมปลูกปารวมกับหนวยงานเอกชน   จํานวน           -      ไร  

(3) กิจกรรมปลูกปารวมกับหนวยงานภาครัฐ   จํานวน           -      ไร 

             รวม            จํานวน           -      ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

สูตรการคํานวณ : 

 คํานวณจากรอยละของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานการฟนฟูปาไม ปฯ 255๘ และเงื่อนไข    

ที่กําหนดตามเกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน :   

 เกณฑการใหคะแนน กําหนดเปนระดับ 1-5 โดยระดับ 1-3 เปนรอยละของการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานการฟนฟูปาไม ปงบประมาณ 255๘ เปนไปตามแผนที่กําหนด สวนระดับ 4-5 เปนรอยละ

ของการดําเนินงานตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี ้

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

 

โดยที ่

ระดับ 1 : ดําเนนิกิจกรรมตามแผนไดแลวเสร็จรอยละ 80 ของแผนปฏิบัตงิานปฯ 255๘ 

ระดับ 2 :  ดําเนินกิจกรรมตามแผนไดแลวเสร็จรอยละ 90 ของแผนปฏิบัตงิานปฯ 255๘ 

ระดับ 3 :  ดําเนินกิจกรรมตามแผนไดแลวเสร็จรอยละ 100 ของแผนปฏิบตัิงานปฯ 255๘ 

ระดับ 4 :  - รอยละ 90 ของราษฎรรอบ ๆ พื้นที่เปาหมายมีการจางงานตามแผนปฏิบตัิงาน 

               ปงบประมาณ พ.ศ.255๘ เพื่อมีสวนรวมในการบริหารจัดการพืน้ที่ปาเสื่อมโทรมที่ไดรับ 

               การฟนฟ ู

               - รอยละ 90 ของพืน้ที่ปาเสื่อมโทรมเปาหมายที่ไดรับการฟนฟูตามแผนปฏิบัติงาน  

                ปงบประมาณ พ.ศ.255๘ ยังคงความสมบูรณตามเกณฑที่กําหนด 

               - รอยละ 85 ของชนิดไมที่มีการปลูกฟนฟูปาเสื่อมโทรมในพืน้ที่เปาหมายตาม 

               แผนปฏิบัตงิานปงบประมาณ พ.ศ.255๘ มีการนําไปใชประโยชนเพื่องานการฟนฟูปาไม 

ระดับ 5 :  - รอยละ 100 ของราษฎรรอบ ๆ พื้นที่เปาหมายมีการจางงานตามแผนปฏิบตัิงาน 

               ปงบประมาณ พ.ศ.255๘ เพื่อมีสวนรวมในการบริหารจัดการพืน้ที่ปาเสื่อมโทรมที่ไดรับ 

               การฟนฟ ู

               - รอยละ 100 ของพืน้ที่ปาเสื่อมโทรมเปาหมายที่ไดรับการฟนฟูตามแผนปฏบิัติงาน  



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

                ปงบประมาณ พ.ศ.255๘ ยังคงความสมบูรณตามเกณฑที่กําหนด 

               - รอยละ 95 ของชนิดไมที่มีการปลูกฟนฟูปาเสื่อมโทรมในพืน้ที่เปาหมายตาม 

               แผนปฏิบัตงิานปงบประมาณ พ.ศ.255๘ มีการนําไปใชประโยชนเพื่องานการฟนฟูปาไม 

หมายเหตุ : 

 1) ผลการดาํเนินงานในระดับ 1-3 นับจากรอยละของผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนไดแลวเสร็จ

ของแผนปฏิบตัิงาน ปฯ 255๘ 

 2) ผลการดาํเนินงานในระดับ 4-5 นับจากรอยละของ 

  2.1) ราษฎรโดยรอบพืน้ที่เปาหมายไดรับการจางงานตามแผนปฏิบัติงานปฯ 255๘ เพื่อมี

สวนรวมในการบรหิารจัดการพืน้ที่ปาเสื่อมโทรมทีไ่ดรับการฟนฟู โดย 

  การมีสวนรวมในการบรหิารจดัการ หมายถงึ การมสีวนรวมของราษฎรที่ทางราชการ

ประสานงานและจางงานในพืน้ที่เพื่อฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม 

2.2) พืน้ที่ปาเสื่อมโทรมเปาหมายไดรับการฟนฟูตามแผนปฏิบัติงานปฯ 255๘ ยงัคงความ

สมบูรณตามเกณฑที่กําหนด โดย 

  ความสมบูรณของพื้นที่ปาเสือ่มโทรมทีไ่ดรับการฟนฟูตามเกณฑที่กําหนด มีดงันี ้

(1) จํานวนพื้นที่ปาเสือ่มโทรมไดรบัการฟนฟูครบตามเปาหมายแผนปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ 255๘ 

(2) จํานวนตนไมทีป่ลูกฟนฟมูีจํานวนไมนอยกวา ๑00 ตนตอไร 

(3) อัตราการรอดตายของตนไมทีป่ลูกไมนอยกวารอยละ 8๕ 

2.3) ชนิดไมที่มีการปลูกฟนฟูปาเสื่อมโทรมในพืน้ที่เปาหมายตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ  

255๘  มีการนําไปใชประโยชนเพื่องานการฟนฟูปาไม โดย 

  การวัดจํานวนชนิดไมที่ใชปลูกฟนฟูปาเสื่อมโทรม คอื จํานวนชนิดไมตามบัญชแีสดงชนิดไมที่

กําหนดใหใชในการปลูกสรางสวนปาของกรมปาไม มีการนําไปปลูกฟนฟูในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมไมนอยกวา     

5 ชนิด (คดิเปนรอยละ 100) 

เงื่อนไข : 

 ในการดําเนินการเพื่อปลูกฟนฟูปาไมที่ถูกบุกรุกทําลายและในพืน้ที่ปาที่เสื่อมโทรม อาจมผีลกระทบ

จากปจจัย สภาพฤดูกาล ไมเปนไปตามสภาวะปกต ิเชน ภยัแลง ฝนทิ้งชวง น้าํทวม ไฟปา จนอาจสงผลใหการ

ฟนฟูปาตองลาชาออกไปได 
 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

255๖ 255๗ 255๘ 

ระดับความสาํเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนงานการฟนฟูปาไม 

ระดับ    

พื้นที่ปาปลูก กรมปาไม  ไร - ๒๑๙ ๒๑๙ 

- กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ

  

 - ๑๙ ๑๙ 

- กิจกรรมปลูกปารวมกับหนวยงาน

เอกชน 

 - - - 

- กิจกรรมปลูกปารวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ 

 - - - 

 

แหลงขอมูล/วิธกีารจัดเก็บขอมูล : 

 สวนสงเสริมการปลูกปา  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  13 สาขานราธิวาส  ประสานกับ

หนวยปฏิบัติในพื้นที่  โดยหนวยงานภาคสนามที่รับผิดชอบการปลูกปาทดแทนพื้นที่ปาไมที่ถูก บุกรุกทําลาย

และในพืน้ที่ปาเสื่อมโทรม  การปลูกปาเนื่องในวันสําคัญตางๆ และการปลูกปาโดยเอกชน  เปนผูรายงานผล

การปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบใหสวนสงเสรมิการปลูกปาทราบ  และทําการรวบรวมวิเคราะหผลการ

ปฏิบัติงานเปนภาพรวมของกรมปาไม 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา 

เบอรติดตอ :  ๐๗๓-๕๑๒๕๙๗ ตอ ๑๐๔   

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวนไิลยลา  นิเยะ 

เบอรติดตอ :   ๐๗๓-๕๑๒๕๙๗ ตอ ๑๐๔   

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของระดบัความพงึพอใจของผูรับบรกิาร 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการ

ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงาน 

 รอบระยะเวลามาตรฐานการใหบริการ  หมายถึง  ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการลดได

มากกวารอยละ 30  และดําเนินการไดจรงิ  ณ  สิ้นปงบประมาณ  พ.ศ. 255๘ 

 รอบระยะเวลามาตรฐานการใหบริการสําหรับกระบวนงานใหม หมายถึง ระยะเวลา

ใหบรกิาร ณ ปจจุบัน 

 กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ  พ.ศ. 255๘  หมายถึง  

1) กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป  

ตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ. 2547  และ/หรือ 

2) กระบวนงานใหมที่สวนราชการไมเคยแจงสํานักงาน  ก.พ.ร.  มากอน  เนื่องจาก 

 - มีการสํารวจกระบวนงานบริการของสวนราชการใหม 

- มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท  ภารกจิ  หรือหนาที่ของสวนราชการใหม 

 การคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 255๘  ตองเปนกระบวนงานหลักที่สําคัญ  และ/หรือมีผูมารับบริการจํานวนมาก  และ/หรือมีผู

รองเรียนจํานวนมาก  และ/หรือมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง  และ/หรือสอดคลองกับงานบริการใน

ตัวชี้วัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในปงบประมาณ  พ.ศ. 255๘  

 กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ  พ.ศ. 255๘  ของสํานัก

จัดการทรัพยากรปาไมที่ 1๓ สาขานราธิวาส  ไดแก  การแจกจายกลาไม  สําหรับกระบวนงานอื่นๆ นั้นอยู

ในชวงดําเนินการกําหนดแนวทางการจัดเก็บขอมูล  และการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการใน

แตละกระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน  ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน  

 

 

 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ตารางและสูตรการคํานวณ :    

จํานวนผูรับบรกิารที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 

จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
 

งานบริการ 

(i) 

น้ําหนัก 

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบรกิารที่ไดรับ

บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวน

ผูรับบรกิารทั้งหมด (Si) 

คะแนน

ที่ได 

(Ci) 

คะแนน

เฉลี่ยถวง

น้ําหนัก         

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

(1) การแจกจายกลาไม 10 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 

น้ําหนักรวม  W1= 1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ  (W1 x 

C1) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ     

   (W1 x C1)             หรอื         (W1 x C1)  

        W1           W1  

 

โดยที ่: 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญทีใ่หกับแตละงานบริการ  และผลรวมของน้ําหนักของทุกงาน

บริการ เทากับ 1  

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบรกิารทั้งหมด  

i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ  

 

 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  (W1 x C1) = 1 

2  (W1 x C1) = 2 

3  (W1 x C1) = 3 

4  (W1 x C1) = 4 

5  (W1 x C1) = 5 

  

แหลงขอมูล / วิธกีารจัดเกบ็ขอมูล: 

 สวนสงเสริมการปลูกปา  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  13 สาขานราธิวาส เปนหนวยงาน

รับผิดชอบในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและ

จัดเก็บขอมูลรายงานผลรอบ  6  เดือน  9  เดือน  และ  12  เดือน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา   

เบอรติดตอ  :    ๐๗๓-๕๑๒๕๙๗ ตอ ๑๐๔   

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวจุฑาทิพย  หะยะมนิ 

เบอรติดตอ :    ๐๗๓-๕๑๒๕๙๗ ตอ ๑๐๔   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

 

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละความสาํเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  

น้ําหนัก : รอยละ 4.0 

คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตรา            

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค         

เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวม             

เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาว         

จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  

ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอด

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ  

 รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน

และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ 

โดยผูรับไมตองจายคนืใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก

รหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ

กําหนดให 

เหตุผล : 

ตามที่ประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจายภาครัฐ โดยใหความสําคัญ

กับการเรงรัดการใชจายงบประมาณ เพื่อใหแผนงาน/โครงการภายใตงบประมาณบรรลุวัตถุประสงคตาม

กรอบระยะเวลา  

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ตารางและสูตรการคํานวณ :  

 

                 เงินงบประมาณรายจายลงทนุที่สวนราชการเบิกจาย (7,194,866) x 100 =61.78 % 

                             วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ (11,646,406) 

เกณฑการใหคะแนน : ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให

คะแนน ดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

72  74  76  78  80  

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทนุ 

รอยละ ๑๐๐% 72.32% 

 

แหลงขอมูล / วิธกีารจัดเกบ็ขอมูล: 

สวนอํานวยการ (ฝายการเงินและบัญชี) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  13  สาขานราธิวาส เปน

หนวยงานรับผิดชอบในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติราชการตามตวัชีว้ดั

และจัดเก็บขอมูลรายงานผลรอบ  6  เดือน  9  เดือน  และ  12  เดือน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  วาที่ ร.ต.ประเสริฐ  มินหะรีสุไรมาน 

 ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เบอรติดตอ   08 1095 3266   

 หัวหนาฝายการเงนิและบัญช ี เบอรติดตอ   08 1095 3266     

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางนุชรีย  ยืนชนม  เ 

 เจาหนาที่พนักงานการเงินและบัญช ี เบอรติดตอ   08 ๑๙๕๑ ๙๐๐๓  
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 ตัวชี้วัดท่ี 7   รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 

น้ําหนัก :  รอยละ 4.0 

คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน จะใชผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช

จายเงินงบประมาณในแตละไตรมาส เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณ ของสวน

ราชการ ทั้งนี้ ขอมูลแผนการใชจายเงินงบประมาณที่สวนราชการบันทึกตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานัก

งบประมาณกําหนดภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จะเปนแผนตั้งตนในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแลวจะตอง

ติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินที่ไดทําไวใหปรับปรุง

แผนการใชจายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปจจุบันและเดือนถัดไป โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตร

มาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2559 

 การใหคะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับ

วงเงินตามแผนการใชจายเงินแตละไตรมาส และคํานวณคาเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเปนผลการดําเนินงานของ

สวนราชการ 

เหตุผล :   

ตามที่ประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจายภาครัฐ โดยใหความสําคัญ

กับการเรงรัดการใชจายงบประมาณ เพื่อใหแผนงาน/โครงการภายใตงบประมาณบรรลุวัตถุประสงคตาม

กรอบระยะเวลา 

สูตรการคํานวณ  :                     
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 กําหนดให  X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย

แตละไตรมาส 

  Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ในระบบ GFMIS แตละไตรมาส  

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

90 91 92 93 94 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 

รอยละความสาํเร็จของการเบกิจายเงิน

งบประมาณตามแผน 

รอยละ ๑๐๐% 72.32% 

แหลงขอมูล/วิธกีารจัดเก็บขอมูล : 

กําหนดใหสวนอํานวยการ (ฝายการเงินและบัญชี) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  13  สาขา

นราธิวาส เปนหนวยงานรับผิดชอบในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติ

ราชการตามตัวชี้วัดและจัดเก็บขอมูลรายงานผลรอบ  6  เดือน  9  เดือน  และ  12  เดือน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด :  วาที่ ร.ต.ประเสริฐ  มินหะรีสุไรมาน 

 ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เบอรติดตอ   08 1095 3266   

 หัวหนาฝายการเงนิและบัญช ี เบอรติดตอ   08 1095 3266 

 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางนุชรีย  ยืนชนม   

 เจาหนาที่พนักงานการเงินและบัญช ี เบอรติดตอ   08 ๑๙๕๑ ๙๐๐๓   

   

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ตัวชี้วัดท่ี  8   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

น้ําหนัก : รอยละ 3  

คําอธิบาย :    

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ หมายถึง การที่สวน

ราชการสามารถจัดการใชไฟฟาและน้ํามันเชือ้เพลิงภายในสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช

ไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10  

เกณฑการใหคะแนน  :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้ 

ระดับคะแนน ระดับความสําเร็จของ Milestone 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2        
3         

4          
5           

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

ระดับความสาํเร็จของการปรบัปรุง

กระบวนการ 

ระดับ - - - 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

แหลงขอมูล/วิธกีารจัดเก็บขอมูล : 

กําหนดให สวนสงเสริมการปลูกปา สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สวนจัดการที่ดินปาไม 
และสวนจัดการปาชุมชน โดยสวนอาํนวยการ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดาํเนนิงาน รวมทั้งรวบรวม

ขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหกรมปาไมทราบ 

ผูดูแลตัวชี้วัด : 

 ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา เบอรติดตอ  08  1898 5735  

ผูอํานวยการสวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา  

เบอรติดตอ  ๐๘  9739 0029 

ผูอํานวยการสวนจดัการที่ดนิปาไม  เบอรติดตอ  ๐๘  ๑540 6853 

ผูอํานวยการสวนจดัการปาชมุชน  เบอรติดตอ  ๐๘  1748 9955 

ผูอํานวยการสวนอํานวยการ  เบอรติดตอ  ๐8  1695 3266 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

 ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา เบอรติดตอ  08  1898 5735  

ผูอํานวยการสวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา  

เบอรติดตอ  ๐๘  9739 0029 

ผูอํานวยการสวนจดัการที่ดนิปาไม  เบอรติดตอ  ๐๘  ๑540 6853 

ผูอํานวยการสวนจดัการปาชมุชน  เบอรติดตอ  ๐๘  1748 9955 

ผูอํานวยการสวนอํานวยการ  เบอรติดตอ  ๐8  1695 3266 

 

 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ตัวชี้วัดท่ี  9  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

น้ําหนัก : รอยละ 4.0 

 คําอธิบาย : พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 37 กําหนดใหสวนราชการตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศให

ประชาชนรับทราบเปนการทั่วไป และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

สวนราชการไดดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงรอยละ 30 – 50  ตั้งแตป พ.ศ. 2547 

โดยในปแรกไดคัดเลือกมาดําเนินการ 3 – 5 กระบวนการ และดําเนินการครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแตป 

พ.ศ. 2550  

 นอกจากการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานแลวในการพัฒนากระบวนการเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนที่สวนราชการไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง สวนราชการควรให

ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 

และการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการ ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงไดกําหนดใหการปรับปรุง

กระบวนการเปนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสวนราชการระดับ

กรม 

 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึงสวนราชการดําเนินการปรับปรุง

กระบวนการสรางคุณคา จํานวน 3 กระบวนการ โดยมีรายชื่อกระบวนการที่ตองดําเนินการปรับปรุงตาม

รายละเอียดในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกลาวตองแสดงใหเห็นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ

ดําเนินการที่ชัดเจน โดยประเมินผลจากตัวชี้วัดที่สะทอนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงที่

กอใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ เชน ประโยชนตอผูรับบริการ นวัตกรรมการใหบริการ การบูรณาการการทํางาน

ของภาคสวนตาง ๆ  และการลดตนทุน เปนตน  

 

เกณฑการใหคะแนน  :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้ 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ระดับคะแนน ระดับความสําเร็จของ Milestone 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2        

3         
4          

5           
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

ระดับความสาํเร็จของการปรบัปรุง

กระบวนการ 

ระดับ - - - 

 

 

แหลงขอมูล/วิธกีารจัดเก็บขอมูล : 

๑.  แหลงขอมลูจากหนวยงาน  คือ 

จากสวน/ ฝายที่รับผดิชอบ 

๒.  วิธีจัดเก็บขอมูล 
สวนอาํนวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนนิการ  ประจาํปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖  จากทุกสวน/ฝายที่เก่ียวของ 

๓.  ความถี่ในการจดัเก็บขอมลู 
จัดเก็บและรวบรวมขอมลู  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  รอบ ๖  เดอืน  รอบ ๙  

เดือน  และ ๑๒  เดอืน  ตามรูปแบบการรายงานผล  และระยะเวลาที่กําหนด 

ผูดูแลตัวชี้วัด : 

 ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา เบอรติดตอ  08  1898 5735  

ผูอํานวยการสวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา  



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

เบอรติดตอ  ๐๘  9739 0029 

ผูอํานวยการสวนจดัการที่ดนิปาไม  เบอรติดตอ  ๐๘  ๑540 6853 

ผูอํานวยการสวนจดัการปาชมุชน  เบอรติดตอ  ๐๘  1748 9955 

ผูอํานวยการสวนอํานวยการ  เบอรติดตอ  ๐8  1695 3266 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

 ผูอํานวยการสวนสงเสริมการปลูกปา เบอรติดตอ  08  1898 5735  

ผูอํานวยการสวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา  

เบอรติดตอ  ๐๘  9739 0029 

ผูอํานวยการสวนจดัการที่ดนิปาไม  เบอรติดตอ  ๐๘  ๑540 6853 

ผูอํานวยการสวนจดัการปาชมุชน  เบอรติดตอ  ๐๘  1748 9955 

ผูอํานวยการสวนอํานวยการ  เบอรติดตอ  ๐8  1695 3266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

 

มิติภายใน ดานการพัฒนาองคการ 

ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินกิจกรรม/ โครงการตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของกรมปาไม 

น้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย : 

 ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 4.1.2 สงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม และหลอหลอม

วัฒนธรรมใหมใหเอือ้ตอทิศทางและแนวทางการพัฒนาระบบราชการ สงเสริมใหหนวยงาน ขาราชการ

และเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของสังคม เพื่อชี้นําสังคมไปสูการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม 

ดังนั้น เพื่อใหขยายผลเปนวัฒนธรรมองคการอยางยั่งยืน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดกําหนดใหการ

ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ เปนตัวชี้วัดมิติภายในดานการพัฒนาองคการเพื่อเปนกรอบการประเมิน

ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ โดยที่มุงเนนตรวจประเมินในเรื่องผูนํา 

(Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเปนทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความมุงมั่นในการ

ทํางาน (Personal Contribution) การจัดการความรู (Knowledge Management) และการประเมิน

พฤติกรรมเชงิลบที่สะทอนถึงความสําเร็จในการทํางาน 2 เรื่อง คือการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

(Sexual Harassment) และความโปรงใส 

แนวทางการดําเนินงาน : 

  1. สํานัก/ กลุมนําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2555 ของกรมปาไมมาถายทอดเปนแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการระดับสํานักในสวน

กิจกรรม กลุมไดรับผิดชอบ 

  2. สํานัก/กลุมประชุมเพื่อมอบหมายสวน/ ฝาย และผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมที่

ชัดเจน 

  3. สวนอํานวยการนําเสนอผูอํานวยการสํานัก/ กลุม เพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาปรับปรุง

วัฒนธรรมองคการของสํานัก/ กลุม และแจงเวียนใหสวน/ ฝาย และผูรับผิดชอบภายในสํานัก/กลุม

ทราบ 

  4. ผูรับผิดชอบจัดทําแผนการดําเนินงานตามรายกิจกรรมอาจเปนในรูป Gantt Chart 

หรอื ปฏิทินการทํางาน 
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 5. ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนรายกิจกรรม ติดตาม และรายงานผลตามแบบฟอรมที่กลุม

พัฒนาระบบบริหาร กรมปาไม  

 6. สวนอํานวยการของสํานัก/ กลุม รวบรวมผลการดําเนนิการตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของสํานัก/ กลุม รายงานใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปาไมทราบ โดย 

รอบ  9 เดือน (ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) และ รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

2556)  

 7. สํานัก/ กลุม ประเมนิผลดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของคาเฉลี่ยถวง

น้ําหนักในการดําเนนิกิจกรรม/ โครงการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของกรมปาไมดวย

ตนเอง (Self Certify) พรอมสรุปปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหผูอํานวยการสํานัก/ กลุม และกลุม

พัฒนาระบบบริหาร กรมปาไมทราบ  

ตารางสูตรการคํานวณ : 

กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ 

(i) 

น้ําหนัก 

(Wi) 

คะแนนท่ีได 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวง

น้ําหนัก 

(Wi X SMi) 
1. กําหนดกิจกรรมสรางความสัมพันธ

ระหวางผูบริหาร/หัวหนางานและ

ผูปฏิบัติงานทัง้ที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ 

W1 SM1 (W1 X SM1) 

2. กิจกรรม 5 ส W2 SM2 (W2 X SM2) 

3. มีการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับ

หนาที่และตําแหนง/ระดับ 

W3 SM3 (W3 X SM3) 

4.มีกิจกรรม/โครงการที่เปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม 

W4 SM4 (W4 X SM4) 

5.กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรูและรับฟง

ความคดิเห็นระดับสํานัก/กลุม/กรม 

W5 SM5 (W5X SM5) 

6.จัดทําคูมือการปฏิบัตงิานและจัดฝกอบรม

เจาหนาที ่

W6 SM6 (W6 X SM6) 

7.สํารวจความพึงพอใจและไมพงึพอใจของ

ผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียของกรม

ปาไมเพื่อนําไปสูการปรับปรุง 

W7 SM7 (W7 X SM7) 

น้ําหนักรวม ∑ Wi = 

1.00 

คาคะแนนของ 

ตัวชี้วัดนี้เทากับ 

∑(Wi X SMi) 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

โดยที่ : 

 W = น้ําหนักความสําคัญที่ใหแตละเปาหมายผลผลิตและผลรวมของน้ําหนักของทุกเปาหมาย

การผลิตเทากับ 1.00 

 SM = คาคะแนนที่ได 

 i = ลําดับที่ของกิจกรรม / โครงการที่รับผดิชอบ 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
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 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

2553 2554 2555 

ระดับความระดับความสําเร็จของ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนิน

กิจกรรม/ โครงการตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของ 

กรมปาไม 

ระดับ 100 100 100 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. แหลงขอมูลจากหนวยงาน คือ 

 จากสวน/ ฝายที่รับผดิชอบตามรายกิจกรรม 

2. วิธีจัดเก็บขอมูล 

          สวนอํานวยการรับผดิชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนนิการ ประจําปงบประมาณ 

 

 

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล   

จัดเก็บและรวบรวมขอมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12  

3. เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

เบอรติดตอ  :  ๐๘ 1695 3266 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางนุชรยี  ยืนชนม   

เบอรติดตอ  :  ๐๘ ๑๙๕๑ ๙๐๐๓ 
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ตัวชี้วัดท่ี 11  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาปรับปรงุสารสนเทศ 

น้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย :  

 ระบบสารสนเทศ เปนทุนขององคการที่ รวมถึงสารสนเทศ ( Information)  ความรู 

(Knowledge) และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององคการ  

 การพัฒนาทุนสารสนเทศใหมีคุณคาและทันสมัย มีความตอเนื่องทันเหตุการณ และสามารถ

ใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการนําขอมูลเขา ผานระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะหและ

แปลความหมายเปนขอความที่สามารถนําไปใชประโยชนได  จะชวยใหองคการสามารถนําขอมูลมาตัดสินใจ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยาง

เหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญขององคการ ไมวาจะเปนดานขอมูล ระบบ 

และเครือขาย ที่จะสามารถสงเสริมใหคนในองคการมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เปนการประเมินผลโดยใชการสํารวจความ

พึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพ

ของระบบสารสนเทศ เพื่อวัดเรื่องการจัดการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยดาน

ประสิทธิผลจะมุงเนนที่ประโยชนของการใชงานสารสนเทศที่สะทอนในรูปแบบความพึงพอใจของผูใชงานระบบ

สารสนเทศตอระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานขอมูล (Database) และระบบเครือขาย (Network) และ

การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จะมุงเนนที่คุณลักษณะจําเปนตอการใชงานระบบสารสนเทศผานเว็บไซตและ

ระบบ Intranet ของหนวยงาน 
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 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี ้

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

13.1 สวนตางระหวางความเห็นและความสาํคัญตอความพงึพอใจของผูใชงาน

สารสนเทศ 

1.5 

13.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.5 

รวม 3 

เกณฑการคํานวณคะแนนตัวชี้วัดท่ี 10 : 

การคํานวณตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เปนการ

คํานวณจากคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 10.1 และ 10.2  ดังนี ้

ตัวชี้วัด น้ําหนักรอยละ

(Wi) 

คะแนนที่ไดรับ

(SMi) 

คะแนนถวงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 

10.1 สวนตางระหวางความเห็นและ

ความสําคัญตอความพึงพอใจของ

ผูใชงานสารสนเทศ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

10.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดาน

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi   (Wi x SMi) 

 Wi 

 

โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  

SM หมายถงึ คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด 

i หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วดัที่กําหนดขึน้ตามแนวทางการดําเนนิงาน 

 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วดัระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

      Wi  
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

ระดับความสาํเร็จของการพฒันา

ปรับปรุงสารสนเทศ 

ระดับ - - - 

แหลงขอมูล/วิธกีารจัดเก็บขอมูล : 

กําหนดใหฝายสารสนเทศ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  13  สาขานราธิวาส  เปนหนวยงาน

รับผิดชอบในการดาํเนินงานจดัเก็บขอมูลและรายงานผลการดําเนินงาน 

ผูดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เบอรติดตอ  ๐๘ 1695 3266 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางนุชรีย  ยืนชนม  เบอรติดตอ  ๐๘ ๑๙๕๑ ๙๐๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา/ ฝกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา

ประจําป 

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :    

 การพัฒนาบุคลากร เปนการสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุเปาประสงค โดยรวมและ

สงผลใหมีการปฏิบัติราชการที่ เปนเลิศ รวมทั้งชวยสรางความรู  ทักษะ และ

ความสามารถของบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพ และเปนฟนเฟองในการขับเคลื่อน

องคกรใหเปนองคกรสมรรถนะสูง 

 การพัฒนา หมายถึง การไดรับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา   

 บุคลากร หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ที่เปนเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานของสวนราชการ 
 

ดังนั้น ทุกหนวยงานตองกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดสงบุคลากรดังกลาวเขารับการ

พัฒนา/ ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยวัดจากจํานวนของบุคลากรของแตละหนวยงานที่ไดเขารับการ

พัฒนา/ ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งจากภายนอกและภายใน 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา  X  100 

จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน  :  

นับโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ≤ รอยละ 40 

2 รอยละ 41-50 

3 รอยละ 51-60 

4 รอยละ 61-70 

5 ≥ รอยละ 71 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับ

การพัฒนา/ฝกอบรมประจําป 

รอยละ .............. ................. ................ 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. แหลงขอมูลจากหนวยงานคือ 

 สวนอํานวยการ/ ฝายบริหารทั่วไปของสํานักฯ 

2. วิธีจัดเก็บขอมูล 

 สวนอํานวยการ/ ฝายบริหารทั่วไปของสํานักฯ รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการ

ดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากสวน/ฝาย ที่เกี่ยวของ 

3. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมขอมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ            

12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

เบอรติดตอ  :  ๐๘ 1695 3266 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางนุชรยี  ยืนชนม   

เบอรติดตอ  :  ๐๘ ๑๙๕๑ ๙๐๐๓ 

 

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ประเด็นการประเมินผล : การดําเนนิการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 

ตัวชี้วัดที ่13 ระดับความสําเร็จของคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินกิจกรรม/ โครงการตาม

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 

น้ําหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย :  

 การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมปาไม เปนการสนองตอบแนวคิด

ของหลักธรรมาภบิาล โดยดําเนินการภายใตกรอบแนวทางที่กําหนดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทยมาตราที่ 74 และ 78 (4) (5)  พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 

แนวทางการดําเนินงาน : 

 1. สํานัก/กลุมประชุมเพื่อมอบหมายสวน/ ฝาย และผูรับผิดชอบตามมาตรการ/ 

โครงการที่สํานัก/ กลุมรับผิดชอบใหชัดเจน 

 2. ผูรับผิดชอบจัดทําแผนการดําเนินงานตามรายกิจกรรมอาจเปนในรูป Gantt Chart 

หรอื ปฏิทินการทํางาน 

 3. ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนรายกิจกรรม ติดตาม และรายงานผลตาม

แบบฟอรมที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปาไม  

 5. สวนอํานวยการของสํานัก/ กลุม รวบรวมผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของสํานัก/ กลุม รายงานใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปาไมทราบ โดย   

รอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) และ รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

2556)  

 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ตารางสูตรการคํานวณ : 

กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ 

(i) 

น้ําหนัก  

(Wi) 

คะแนนท่ีได 

SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวง

น้ําหนัก(Wi X SMi) 

1. มาตรการประหยัดกระดาษ โดย

การนําหลัก 3R (Reuse  Reduce  Recycle) 

W1 SM1 (W1 X SM1) 

2. จัดทําคูมอืการปฏิบัติงาน W2 SM2 (W2 X SM2) 

3. ………………………………………….… W1 SM1 (W3 X SM3) 

…………………………………… Wi SMi (Wi X SMi) 

น้ําหนักรวม ∑ Wi = 1.00 คาคะแนนของ

ตัวชี้วัดนี้เทากับ 

∑(Wi X SMi) 

โดยที่ : 

 W = น้ําหนักความสําคัญที่ใหแตละเปาหมายผลผลิตและผลรวมของน้ําหนักของทุกเปาหมาย

การผลิตเทากับ 1.00 

 SM = คาคะแนนที่ได 

 i = ลําดับที่ของกิจกรรม / โครงการที่รับผดิชอบ 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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 

 

 



                                     รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

ระดับความสําเร็จของคาเฉลี่ยถวง

น้ําหนักในการดําเนนิกิจกรรม/ โครงการ

ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 

ระดับ ............... .................. ............ 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

เบอรติดตอ  :  ๐๘  1695 3266 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางนุชรยี  ยืนชนม  

เบอรติดตอ  :  ๐๘ ๑๙๕๑ ๙๐๐๓ 

 

 

 

1. แหลงขอมูลจากหนวยงาน คือ 

 จากสวน/ ฝายที่รับผดิชอบตามรายกิจกรรม 

2. วิธีจัดเก็บขอมูล 

สวนอํานวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนนิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 จากทุกสวน/ฝายที่เกี่ยวของ 

3. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล   จัดเก็บและรวบรวมขอมูล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 


