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กรมป่าไม้ 
 

วิสัยทัศน์  

 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการรักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่ ใส่ใจประชาชนบนรากฐานนวัตกรรม และ ธรรมาภิบาล  

พันธกิจ  

 ป้องกนั และรกัษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่  

 เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนบัสนนุการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณต์อบสนอง         

    ความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอ้ม  

 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม  

 บริหารจัดการทีด่ินป่าไม้อย่างเปน็ระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยูร่่วมกับป่าอย่างสมดุลและ ยัง่ยนื  

 วจิัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลย ีในการอนรุักษ ์และการใช้ประโยชน์  

    ทรัพยากรป่าไม้  

 พัฒนาความสามารถเชิงรกุขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ขอ้มูลสารสนเทศ และปรับปรงุกฎระเบียบ  

    ให้ทันสมัยให้เหมาะกับภาวการณป์ัจจุบนั 
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ตัวช้ีวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 

ตัวชี้วัดของสำนัก น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนนิงาน (Performance Base) น้ำหนักร้อยละ 60 
1. ความสำเรจ็ของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

25 ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

2. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกจิที่เพิ่มข้ึน (ไร่) 15 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
3. การเพิม่และพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 20 ส่วนจัดการป่าชุมชน 
4. สัดส่วนพื้นทีส่ีเขียวพื้นทีเ่ป็นป่าธรรมชาติ :  
จำนวนพื้นที่ป่าไม-้สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร)่ 

- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้

5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการปอ้งกันการบกุรุก 
ทำลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 

- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (น้ำหนักร้อยละ 40) 
6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาร พ.ศ. 2565 

20 ส่วนอำนวยการ 

7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 20 ส่วนอำนวยการ 
รวม 100  
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เป้าหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนแม่บทด้านการเตบิโตอย่างยัง่ยืน 

2. แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
3. นโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการรักษาสิง่แวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอยา่ง
ยั่งยืน 

1. ความสำเร็จของการจดัการ
หมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 

25 8 จดุ 
 

๔ จุด  
 

๑ จุด 
 

คำอธิบาย  • พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มีส่วนราชการหลาย
หน่วยงานที่ต้อง 
บูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

• ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 65) 

• จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 

• สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่วประเทศ                      
พื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศอำนวยประโยชน์ให้แก่
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สังคมแลประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ 
และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

• จุดความร้อน (Hotspot)  
- จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที่ทำการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการสำรวจ
ระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม   
       Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            - พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเน้ือที่ทั้งหมด  73.37 ล้านไร่ ดังน้ี 
                   1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,221 ป่า เน้ือที่ 62.85 ล้านไร่  
       2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เน้ือที่ 10.52 ล้านไร่ 

เกณฑ์การประเมิน เป้าหมายขั้นตำ่  
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง  
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน ๔ จุด 

(ร้อยละ 10 เทียบกบั ปี 64) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน ๓ จุด 

(ร้อยละ 20 เทียบกบั ปี 64) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน ๓ จุด 

(ร้อยละ 30 เทียบกบั ปี 64) 

 

เง่ือนไข    

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นายรัฐศักดิ์ อ้องหว่าง นักจดัการงานทั่วไป 
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เป้าหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนแม่บทด้านการเตบิโตอย่างยัง่ยืน 

2. แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
3. นโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการรักษาสิง่แวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอยา่ง
ยั่งยืน 

2. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
(ไร่) 

15 ๕00 ไร่ 
 

๒00 ไร่  
 

00 ไร่ 
 

คำอธิบาย  • การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซ่ึงเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย 
ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1,200 ไร่ ประกอบด้วย 
   1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 200 ไร่  
   2) กิจกรรมโครงการสง่เสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 1,000 ไร่ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นตำ่  
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง  
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า ๓๗๙ ไร ่
(ร้อยละ 95 ของแผนงานปี 65) 

๔๐๐ ไร ่
(ตามแผนปี 65) 

๔๒๑ ไร ่
(ร้อยละ 105 ของแผนปี 65) 

 
 

เง่ือนไข   - การรายงานผลให้รวมผลการปลูกปา่ของภาคเอกชนด้วย 

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาวนิไลยลา นิเย๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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เป้าหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนแม่บทด้านการเตบิโตอย่างยัง่ยืน 

2. แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
3. นโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการรักษาสิง่แวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอยา่ง
ยั่งยืน 

3. การเพิ่มและพัฒนาพื้นทีป่่า
ชุมชน 

20 - 
 

๕ ป่าชุมชน 
 

๒ ป่าชุมชน 
 

คำอธิบาย  1. ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับ
รัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 
2. เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 100 ป่าชุมชน 
3. แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันจัดทำข้ึน เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
4. การเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดทำคำขอจัดต้ังป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 
5. การพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การสง่เสรมิ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน หรืออาจ
รวมถึงการจัดทำข้อบังคับป่าชุมชน การแบง่บริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 



                                                                                     การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

........................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นตำ่  
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง  
(100 คะแนน) 

 
1 ป่าชุมชน 

 
๑ ป่าชุมชน 

 
๑ ป่าชุมชน 

 
 

เง่ือนไข    

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาววนิดา วารีวะนิช เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
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สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

........................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................... 
 
 

 
เป้าหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนแม่บทด้านการเตบิโตอย่างยัง่ยืน 

2. แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
3. นโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

4. สดัส่วนพื้นที่สีเขยีวพ้ืนที่เป็นป่า
ธรรมชาติ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้-
สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทยีม (ไร่) 

- 1.๖๔ (ล้าน
ไร่) 
 

1.๖๔ (ล้าน
ไร่) 

1.๖๔ (ล้าน
ไร่) 

คำอธิบาย  1. กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 – 2563 เพื่อ
สำรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 
2. พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
3. นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถ
จำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ือง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏ
ล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เน้ือ
ไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
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สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมาย ปี 2564 ผลการดำเนินงาน 

1,656,298.69  
 

ไร่ 

 
 

เง่ือนไข   

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนจัดการที่ดินปา่ไม้ สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นายภานุวฒัน์ สาระอาภรณ์  ช่างสำรวจ 

 



                                                                                     การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

........................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................... 
 
 

 
เป้าหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนแม่บทด้านการเตบิโตอย่างยัง่ยืน 

2. แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
3. นโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการ
ป้องกันการบุกรุกทำลาย-เข้า
ครอบครอง 

- 600 ไร่ 
 

500 ไร่  
 

150 ไร่ 
 

คำอธิบาย  ▪ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
▪ จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
ยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
▪ มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เม่ือได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและ
รักษาป่าสงวนแห่งชาติน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปน้ี 
           (1) สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควร

สงสัยว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่า

สงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดให้ 
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สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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           (3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอ่ืน เม่ือผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิดหรือรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการน้ัน ให้ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่าย น้ันทั้งหมด หรือ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้นำความใน
มาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 

 
           (4) ดำเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

เกณฑ์การประเมิน  
*(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดท่ีต้องรายงานผลการดำเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 

 
เป้าหมายปี 2564 ผลการดำเนินงาน 

๗๐  ไร่ 
 

เง่ือนไข    

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นายรัฐศักดิ์ อ้องหว่าง นักจดัการงานทั่วไป 
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สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 
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เป้าหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนงานพื้นฐาน 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
3. แผนยุทธศาสตร์ สร้างการเติบโต อยา่งยัง่ยื่น 
อุนรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๔. แผนบูรณาการ 
๕.แผนบูรณาการเชงิยทุธศาสตร์ 

6. ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบตังิาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

20 100 100 100 

คำอธิบาย   เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซ่ึง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ  



                                                                                     การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

........................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................... 
 

 

 สูตรการคำนวณ 

ผลรวมร้อยละของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของสำนัก 

จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนัก 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นตำ่  
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง  
(100 คะแนน) 

 
ร้อยละ 60  

 

 
ร้อยละ 95  

 

 
มากกว่า ร้อยละ 95 

 
 
 

เง่ือนไข    

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนอำนวยการ สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาวต่วนไซนูน กูโปะ นักวิชาการการเงนิและบัญช ี
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สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

........................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................... 
 
 

 
เป้าหมาย/ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 
 1. แผนงานพื้นฐาน 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
3. แผนยุทธศาสตร์ สร้างการเติบโต อยา่งยัง่ยื่น 
อุนรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๔. แผนบูรณาการ 
๕.แผนบูรณาการเชงิยทุธศาสตร์ 

7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

20 100 100 100 

คำอธิบาย   การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนา 
    ระบบบริหาร ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ 
    คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเก่ียวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ 
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไป 
    รายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ)จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ 
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........................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................... 
 

 สูตรการคานวณค่าคะแนน 

 จำนวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของสำนัก X 100 

จานวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนัก 

 เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นตำ่  
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง  
(100 คะแนน) 

 
ร้อยละ 60  

 

 
ร้อยละ 95  

 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

เง่ือนไข   โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือกรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย 
หรือหมดความจำเป็นในการใช้งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และส่งงบประมาณคืนกรมฯ 

 หลักฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนอำนวยการ สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาวต่วนไซนูน กูโปะ นักวิชาการการเงนิและบัญชี 
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สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ 

........................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................... 
 

หน่วยงานรับผดิชอบตวัช้ีวัด (O/S Matrix) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ส่วน

อำนวยการ 

ส่วนจัดการ

ท่ีดินป่าไม้ 

ส่วนจัดการ

ป่าชุมชน 

ส่วนป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 

ส่วนส่งเสริม

การปลูกป่า 

ศูนย์ป่าไม้ 

นราธิวาส 

ศูนย์ป่าไม้ 

ยะลา 

1. ความสำเรจ็ของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

   O  s s 

2. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกจิที่เพิ่มข้ึน (ไร่)     O s s 

3. การเพิม่และพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน   O   s s 

4. สัดส่วนพื้นทีป่่าไม้ที่ได้รบัการป้องกันการบุกรุก 
ทำลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 

 O    s s 

5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการปอ้งกันการบกุรุก 
ทำลาย - เข้าครอบครอง 

   O  s s 

6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาร พ.ศ. 2565 

O     s s 

7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ O     s s 
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