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มิติภายนอก 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสทิธผิล (ผลลัพธ์และผลผลติ) 

ตัวชี้วัดท่ี 1  : ร้อยละของจ านวนพืน้ที่ป่าถูกบุกรุกท าลายที่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมาย 

        หรอืจัดการตามหลักวิชาการ 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ 15 

ค าอธบิาย :  

1. พื้นท่ีป่า หมายถงึ พืน้ที่ปา่ชนิดต่างๆ เช่น ป่าดงดิบ ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็ง

รัง ป่าพรุ และป่าชายหาด เป็นต้น ไม่วา่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าโครงการ ท้ังนี้ พื้นท่ีป่าชายเลน ให้หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลน

ตามแผนที่จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนของกรมป่าไม้ พ .ศ. 2545 ซึ่งตามมติ

คณะรัฐมนตรกี าหนดไว้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ โดยเป็นป่าที่อยู่ในบรเิวณพืน้ที่น้ าทะเลท่วมถึง ทั้งที่เป็นป่าชายเลน

ตามธรรมชาติ ป่าชายเลนที่ปลูกทดแทนในบริเวณที่เสื่อมโทรมหรือรกร้างว่างเปล่าหรือปลูกในที่ดิน

งอกใหม่ที่เป็นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงป่าชายเลนที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือพื้นที่ป่าที่มีหนังสือรับรองการเข้า

ท าประโยชน์จากทางราชการ 

2. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลาย หมายถงึ  พืน้ที่ปา่ซึง่ถูกลักลอบตัดต้นไม้จนมสีภาพเสื่อม

โทรม และพืน้ที่ปา่ไม้ซ่ึงถูกแผว้ถางท าลายยึดถอืครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สะสมถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สะสมตั้งแต่ป ี2553-2556) แต่ไม่รวมถึง 

 ๒.1) พืน้ที่ปา่ไม้ซ่ึงถูกท าลายโดยไฟป่าหรือจากภัยธรรมชาติอื่น     

  ๒.2) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าชายเลนที่มีเอกสิทธิ์ หรือมี

หนังสือรับรองการเขา้ท าประโยชน์จากทางราชการ 

  ๒.3) พืน้ที่นากุง้รา้ง พืน้ที่ปา่เดิมที่ไม่มีสภาพการฟื้นตัว 

  2.4) พืน้ที่ปา่ที่ถูกยึดถอืครอบครองมากอ่นและอยู่ระหว่าการพิสูจน์สิทธิครอบครอง

ตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้อง 

  2.5) พืน้ที่ปา่ที่ถูกตรวจยึดโดยเจา้หน้าที่แต่คดีความยังไม่ถึงที่สุด 

 ๓. การด าเนินการตามกฎหมาย หมายถึง การด าเนินการตามกฎหมาย ขั้นตอน 

ระเบียบวิธีของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเมื่อมีการตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่า 

รวมทั้งการก ากับ ติดตามผลคดีที่ได้มีการตรวจยึดด าเนินคดีดังกล่าว 
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 4.  การจัดการตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการก ากับ ควบคุมและจัดการ

พื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลาย (ตามข้อ 3) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักวิชาการ 

ดังต่อไปนี้ 

    4.๑ ตรวจสอบ รังวัดขนาดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลายให้ถูกต้องชัดเจน 

จัดท าพิกัดพื้นที่และแผนที่ พร้อมทั้งป้าย/เครื่องหมายเพื่อแสดงสถานภาพการเป็นพื้นที่ป่าในความ

ดูแลของหน่วยงานรัฐ และติดประกาศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/ชุมชนในท้องถิ่นและ

สาธารณชนได้รับทราบ 

    4.๒ ด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุ้มครองดูแล

รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการพื้นที่ปา่ถูกบุกรุกท าลายจนมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่า

ตามธรรมชาติและมีความสมบูรณ์ (Land Reclamation & Rehabilitation) โดยวิธีการที่เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ ควบคู่กับเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิเช่น  

    (๑) บูรณาการการจัดการคุ้มครอง ป้องกันและดูแลรักษาพื้นที่กับ

หน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนา เช่น 

กระทรวงกลาโหม มูลนิธิองค์กรที่ด าเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น 

    (๒) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูเพื่อจัดการพื้นที่ให้

กลับฟื้นคืนสภาพป่าหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน 

การปลูกป่าประชาอาสาการจัดสร้างสวนรวมพรรณไม้ /แปลงสาธิต หรืออื่น ๆ โดยร่วมกับชุมชน/

ท้องถิ่น หรือสถาบัน องคก์ร/หน่วยงานทั้งในและนอกภาครัฐ 

    (๓) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้หรือฟื้นฟูระบบนิเวศตามแนว

พระราชด ารหิรือโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ หรอืปลูกต้นไม้เป็นแนวขอบเขตพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลาย

ที่ตรวจพบและยึดคนื  

    (๔) ด าเนินการในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้มีการก ากับ ควบคุมพื้นที่ป่าถูก

บุกรุกท าลายซึ่งยึดคนืมาให้ได้รับการดูแลจัดการอย่างเข้มข้นมากขึ้น เช่น ๑) มีการมอบหมายหน้าที่

ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาให้กับเจา้หน้าที่โดยมีตัวชีว้ัดอย่างชัดเจน ๒) ส่งเสริมให้มีการจัดท า

ข้อตกลง/กติกาชาวบ้านในการคุ้มครองดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลายที่ตรวจพบ

และยึดคนื ๓) การจัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัติส าหรับพืน้ที่ปา่ถูกบุกรุกท าลาย เป็นต้น 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ร้อยละของจ านวนพื้นท่ีป่าถูกบุกรุกท าลายท่ีได้มกีารด าเนนิการตามกฎหมายหรือจัดการตาม

หลักวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 30 

2 ร้อยละของจ านวนพื้นท่ีป่าถูกบุกรุกท าลายท่ีได้มกีารด าเนนิการตามกฎหมายหรือจัดการตาม

หลักวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 40 

3 ร้อยละของจ านวนพื้นท่ีป่าถูกบุกรุกท าลายท่ีได้มกีารด าเนนิการตามกฎหมายหรือจัดการตาม

หลักวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 50 

4 ร้อยละของจ านวนพื้นท่ีป่าถูกบุกรุกท าลายท่ีได้มกีารด าเนนิการตามกฎหมายหรือจัดการตาม

หลักวิชาการไมน่อ้ยกวา่ 60 

5 ร้อยละของจ านวนพื้นท่ีป่าถูกบุกรุกท าลายท่ีได้มกีารด าเนนิการตามกฎหมายหรือจัดการตาม

หลักวิชาการ 70 

 

 วิธกีารค านวณ   

จ านวนพื้นที่ป่าถกูบุกรุกท าลายที่ไดม้กีารด าเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตามหลกัวิชาการ   ๑๐๐ 
จ านวนพื้นที่ป่าถกูบุกรุกท าลายทั้งหมด (สะสมถึงปี ๒๕๕๖) (สะสมตัง้แตป่ี 2553-2556) 

เงื่อนไข :  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เหตุผลที่ยอมรับว่ายังคงมีการบุกรุกท าลายพืน้ที่ป่า เนื่องจาก

มีเหตุปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผลจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อ

การผลิตพลังงานทดแทน การส่งเสริมการปลูกยางพารา และการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้ง 

นโยบายอื่นๆ ที่อาจส่งผลเป็นแรงกดดันให้มีการบุกรุกพืน้ที่ปา่  

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วย ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

วัด 2553 2554 2555 

พืน้ที่ปา่ถูกบุกรุกท าลาย  ไร่ 747.4 921.56 2,035.5 
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แหล่งข้อมูล/วิธกีารจัดเก็บข้อมูล : 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมผลการ

ปฏิบัติและจัดท ารายงานส่งกรมป่าไม้ 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

              จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด :  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ผู้จัดเก็บข้อมูล          : นายศานติ ทองกุลี     

เบอร์ติดต่อ              :  0 3804 7528-30 ต่อ 103 
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วิธกีารค านวณ   

จ านวนกลา้ไม้ทีน่ าไปปลูก   ๑๐๐ 

                                       จ านวนกลา้ไม้ที่แจกจ่าย (ตามเงื่อนไข) 

 

เงื่อนไข : 

1. จ านวนกล้าไม้ที่แจกจ่าย (ตามเงื่อนไข) ที่จะน ามาค านวณครัง้นี ้คอื 

  ๑.๑ กล้าไม้ที่ได้แจกจ่ายให้กับโครงการ หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน ชุมชน/ประชาชน ซึ่งจะด าเนินการปลูกป่าหรือฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ า

เปา้หมาย (ได้แก่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม พื้นที่ป่าชายเลนที่

เสื่อมโทรม) รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ เช่น พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พื้นที่นากุ้งทิ้ง

ร้าง ฯลฯ โดยปลูกตามหลักเกณฑ์ที่ กบอ. ก าหนด (200 ต้น/ไร่ ส าหรับป่าบก และ 710 ต้น/ไร ่

ส าหรับป่าชายเลน ขนาดไม่น้อยกวา่ ๑๐ ไร่/แปลง) 

  ๑.2 กล้าไม้ที่ได้แจกจา่ยส าหรับ โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ 

พรรษามหาราชนิี เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน ชุมชน/ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ขอรับกล้าไม้ไปปลูกขั้นต่ าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กล้า 

ส าหรับป่าชายเลน ไม่น้อยกวา่ 2,000 กล้า ตามระเบยีบการแจกจ่ายกล้าไม้ 

2. ส าหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ ที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ จะไม่น ามาใช้ค านวณใน

การตรวจติดตามผลการน ากล้าไม้ไปปลูกครัง้นี้ 

3. การติดตามผลการปฏิบัติงานในระดับคะแนนที่ 4 และ 5 จะต้องได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการด าเนินการตามจ านวนที่ก าหนด 

4. กรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อ 3. ให้

น าจ านวนรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีมาค านวณในเกณฑร์ะดับคะแนนที่ 4 และ 5 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

หน่วย  :  กล้า 

ประเภทกลา้ไม้ 

สถานีเพาะช า 

กล้าไม้จังหวัด 

ชลบุร ี

สถานีเพาะช า 

กล้าไม้จังหวัค 

ระยอง 

สถานีเพาะช า 

กล้าไม้จังหวัด 

จันทบุร ี

สถานีเพาะช า 

กล้าไม้จังหวัด 

ตราด 

รวม 

1. กล้าไม้คา้งป ี      

งบปกติ      

   1.1 กล้าไมท่ั้วไป - - - - - 

   1.2 กล้าไมใ้หญ ่ - 13,460 - - 13,460 

2. กล้าไมป้ี 

2556 

     

งบปกติ      

   2.1 กล้าไมท่ั้วไป 110,000 180,000 120,000 120,000 530,000 

   2.2 กล้าไมใ้หญ ่ 31,000 71,000 31,000 31,000 164,000 

รวมทั้งสิ้น 707,460 

แหล่งข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 

 ส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ และรายงานผล

การด าเนินงาน 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด   ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการปลูกป่า  

ผู้จัดเก็บข้อมูล    นายมีชัย  พลบถงึ 

เบอร์ติดต่อ    0 3804 7528-30 ต่อ 102  
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ตัวชี้วัดท่ี 3  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานการส่งเสรมิและพัฒนาการ 

   ป่าไม ้

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 15 

ค าอธบิาย :  

 กจิกรรมที่น ามาประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนงานการส่งเสรมิและ 

พัฒนาการป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุร)ีได้แก่ 

 (1) กิจกรรมส่งเสรมิการจดัการป่าชุมชน 

- การด าเนินงานกจิกรรมส่งเสรมิการจัดการปา่ชุมชน หมายถงึ ภาพรวมของการส่งเสรมิ 

สนับสนุนให้ราษฎรในชุมชนที่ก าหนดเข้ามามีส่วนร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานตาม

โครงการป่าชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงซึ่ง

ทรัพยากรป่าไม้ และให้เกดิประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ 

- การอนุมัติโครงการป่าชุมชน หมายถงึ การใช้อ านาจของอธิบดีกรมป่าไม้ตามกฎหมาย 

อนุมัติโครงการป่าชุมชนที่พนักงานเจา้หน้าที่รว่มกับชุมชนจัดท าเสนอเป็นการจัดตั้งป่าชุมชน    

    ซึ่งการจัดตั้งป่าชุมชนเป็นกจิกรรมหนึ่งของกระบวนการส่งเสรมิการจัดการปา่ชุมชน และ 

เป็นผลจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไปส่งเสริมการด าเนินงานป่าชุมชนให้ราษฎรเกิดความตระหนัก

เห็นประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ จึงรวมกลุ่มกันแสดงความประสงค์ขออาสาเข้า ร่วม

ด าเนินงานกับภาครัฐ โดยกลุ่มราษฎรนั้นเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ จ านวน 50 คนขึ้นไป 

รว่มกันยื่นค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชนตามแบบ ปชช.1 และมีการร่วมกันตรวจสอบสภาพ

ป่าฯ ตามแบบ ปชช.2 ซึ่งระหว่างนั้นจะมีการแนะน าให้ชุมชนจัดท าประชาคมเพื่อวางแผนการ

ด าเนินงานและจัดท าโครงการป่าชุมชน ตามแบบ ปชช.3 เสนอต่อกรมป่าไม้ โดยอธิบดีกรมป่าไม้จะ

พิจารณาอนุมัติโครงการป่าชุมชนเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว และสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปด าเนินงาน

รว่มกับชุมชนในพืน้ที่นั้น ๆ ตามอ านาจที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปา่ไม้ที่เก่ียวข้อง 

- ระดับความส าเร็จ พิจารณาจากผลการด าเนินงานป่าชุมชนพืน้ที่หมู่บา้นที่ได้รับการ 

ก าหนดให้ด าเนินงานการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนในปีงบประมาณ พ .ศ.2556 จ านวน 8 

หมู่บ้าน ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนร่วมกับกรมป่าไม้ ในการดูแลรักษา 

บรหิารจัดการป่าในท้องถิ่นตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน 
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 (2) กิจกรรมพัฒนาปา่ไม้รว่มกับองค์กรและเครอืข่ายแบบบูรณาการ 

           การด าเนนิกจิกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองคก์รและเครอืข่ายแบบบูรณาการ พิจารณาจาก

จ านวนโครงการพัฒนาป่าไม้รว่มกับองคก์รและเครอืข่ายแบบบูรณาการที่ได้รับอนมุัติและด าเนินการ

ตามวัตถุประสงคโ์ครงการ ไดแ้ก่ 

ก. ส่งเสรมิให้องคก์รและเครอืข่าย ที่เขา้รว่มโครงการมสี่วนรว่มกับภาครัฐในกจิกรรมการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน 

ข. สง่เสริมให้องคก์รและเครอืข่ายที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภ์ายในพืน้ที่รับผิดชอบ 

ให้มีความรม่รื่น สวยงาม ป้องกันการเขา้ไปใช้พื้นที่ปา่โดยไม่ถูกต้อง และเป็นการเพิ่มพืน้ที่สี

เขียวชุมชน 

ค. ปลูกฝังจิตส านึกในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป 
 

 (3) กิจกรรมโครงการพุทธอุทยาน   

           ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการพุทธอุทยาน ส ารวจและคัดเลือกที่พักสงฆ์ที่

ได้รับหนังสือส าคัญการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพืน้ที่ปา่ไม้ เพื่อการ

พัฒนาพืน้ที่เป็นพุทธอุทยาน จ านวน 1 แห่ง โดยค านึงถึง สภาพป่าไม้ มีความรม่รื่น มีพันธุ์ไม้ท้องถิ่น

ขนาดใหญ่ขึน้กระจายทั่วพื้นที่ มีลานธรรมชาติส าหรับบรรยายธรรมะ มีพระสงฆ์จ าพรรษาตลอดปี มี

สิ่งกอ่สรา้งน้อย และไม่มีแผนงานการกอ่สร้างเพิ่มเติม พระสงฆ์และราษฎรในชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วม

ในการเสนอความคิดเห็น และให้การสนับสนุนการคัดเลือกพื้นที่ และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ที่พระสงฆ์

ให้เป็นป่าในลักษณะพุทธอุทยาน 
 

ตารางกิจกรรม น้ าหนัก และหน่วยงานรับผิดชอบด าเนนิงานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

 

ล าดับ กิจกรรม น้ าหนัก 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

(1) กจิกรรมส่งเสรมิการจัดการปา่ชุมชน 7 ส่วนจัดการปา่ชุมชน  

(2) กจิกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองคก์รและ

เครอืข่ายแบบบูรณาการ 

4 ส่วนจัดการปา่ชุมชน  

(3) กจิกรรมโครงการพุทธอุทยาน 4 ส่วนจัดการปา่ชุมชน  

 รวม 15.00   
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เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

โดยท่ี 

ระดับ 1 : ด าเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ 90 ของแผนปฏิบัตงิานปีฯ 2556 

ระดับ 2 :  ด าเนินกิจกรรมตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติงานปีฯ 2556 

ระดับ 3 :  - รอ้ยละ 85 ของผู้มีส่วนได้เสีย องคก์ร หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ประชาชน ชุมชน 

               กลุ่มเป้าหมาย สามารถน าความรูท้ี่ได้รับการถา่ยทอดไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ 

              - รอ้ยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถา่ยทอดความรู ้มีความพึงพอใจตอ่งานการ 

              สง่เสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

ระดับ 4 : - รอ้ยละ 90 ของผู้มีส่วนได้เสยี องคก์ร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชน  

              กลุ่มเป้าหมาย สามารถน าความรูท้ี่ได้รับการถา่ยทอดไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ 

              - รอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถา่ยทอดความรู ้มีความพึงพอใจตอ่งานการ 

              สง่เสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

ระดับ 5 : - รอ้ยละ 95 ของผู้มีส่วนได้เสยี องคก์ร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชน  

              กลุ่มเป้าหมาย สามารถน าความรูท้ี่ได้รับการถา่ยทอดไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ 

              - รอ้ยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถา่ยทอดความรู ้มีความพึงพอใจตอ่งานการ 

              สง่เสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

เงื่อนไข : 

 ส่วนราชการต้องด าเนินการตามแผนในระดับที ่1 ได้มากกว่ารอ้ยละ 90 จึงจะพิจารณา

ประเมินผลคะแนนในระดับที ่2-5 

วิธกีารถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

   - การประชาสมัพันธ ์ตดิตามแนะน า 

   - การเผยแพรค่วามรู ้

   - การฝึกอบรม สัมมนา และแสดงนิทรรศการ 

   - การสรา้งเครอืข่าย 
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การน าความรู้ท่ีได้รับการถา่ยทอดไปใช้ประโยชน์ดา้นต่าง ๆ  ได้แก่ 

   1. ถา่ยทอดและประชาสัมพันธ์ตอ่ 

   2. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปปฏิบัติได้ 

   3. ใชส้อยในครัวเรอืน  

   4. เพิ่มรายได้เมื่อจ าหนา่ย 

   5. ลดรายจ่ายเมื่อใชส้อย 

การประเมินผลความพึงพอใจและความสามารถน าความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์

ในด้านตา่ง ๆ ใช้ผูป้ระเมินอสิระจากภายนอก 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

 

แหล่งข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 

 ส่วนจัดการป่าชุมชน  เป็นหน่วยงานรับผดิชอบในการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน และส ารวจ

ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการด าเนินงาน 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด   ผู้อ านวยการส่วนจดัการป่าชุมชน  

ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางสาวกัลยาณ ีนันตะสุข 

เบอร์ติดต่อ   0 3804 7528-30 ต่อ 105  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนนิงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

ส่งเสรมิและพัฒนาการป่าไม้ 

    

(1) กจิกรรมส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน หมู่บา้น 4 15 8 

(2) กจิกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองคก์ร

และเครอืข่ายแบบบูรณาการ  

จังหวัด  4  4 4 

(3) กจิกรรมโครงการพุทธอุทยาน แห่ง  -  -  1 
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ตัวชี้วัดท่ี 4 :  จ านวนราษฎรท่ีได้รับการตรวจสอบรับรองสทิธทิ ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

หน่วยวัด :  ราย 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 15 

ค าอธบิาย :  

 พิจารณาจากจ านวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิท ากินใน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามเป้าหมายที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 การตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิท ากินในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ หมายถงึ กระบวนงาน

เพื่อด าเนินการไปสู่การรับรองสิทธิการอยู่อาศัยท ากินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติ

คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

 ตามแผนปฏิบัติงานกจิกรรมจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุร)ี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 100 ราย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1,064 ราย 1,164 ราย 1,264 ราย 1,364 ราย 1,464 ราย 

เงื่อนไข :    

 การด าเนินการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิท ากิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นการ

ด าเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์ให้กับราษฎร 

จ านวน 1,464 ราย โดยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะด าเนินการได้แล้วเสร็จตามจ านวนเป้าหมายของกลุ่ม

ราษฎร แต่การด าเนินการในพืน้ที่จริง อาจมีข้อจ ากัดในสภาพพื้นที่ และข้อเรยีกร้องของราษฎร ซึ่งจะ

ส่งผลต่อคา่เปา้หมายของจ านวนราษฎรที่ได้รับการตรวจเพื่อรับรองสิทธิท ากิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9(ชลบุรี) 

หน้า ๑๓ 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

จ านวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบ

รับรองสิทธิท ากนิในพืน้ที่ปา่สงวน

แห่งชาต ิ

ราย 1,796 2,197 1,420 

 

แหล่งข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล :  

   ส่วนจัดการทีด่ินป่าไม้ เปน็หนว่ยงานรับผดิชอบในการรวบรวมผลการปฏิบัติและจดัท ารายงาน

ส่งกรมป่าไม ้

ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล   

 จัดเก็บและรวบรวมข้อมลู สรปุและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดอืน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด  ผู้อ านวยการส่วนจดัการที่ดนิป่าไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล            นางสาวฐิตยิา  สมคะเนย ์

เบอร์ติดต่อ                0 3804 7528-30 ต่อ 104 

 

 

 



รายละเอยีดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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หน้า ๑๔ 

 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร  
 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 
 

ค าอธบิาย :   

 ตามพระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 

3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ

กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มี

ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อให้การบรหิารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของ

ประชาชน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจาก

ส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดย

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมา

ด าเนินการส ารวจ 

 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี ้ 

(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  

(2) ความพึงพอใจด้านเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการ  

(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

(5) ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ  

 ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกงานบริการที่ส่วนราชการเสนอซึ่งเป็นงาน

บรกิารหลักไม่เกนิ 3 งาน และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และส านักงานสถติิแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการ

ส ารวจตามประเด็นส าคัญข้างต้น โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการเป็นงานบริการ ที่เป็น

ภารกิจหลักของส่วนราชการเป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากไม่น้อยกว่า 25 ราย มี

ผลกระทบสูงต่อประชาชน รวมทั้งวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ 
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 งานบรกิารที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 1. ‘งานการอนุญาตน าไม้หรอืของป่าเคลื่อนที่ (อนุญาตน าไม้เข้ามาใน 

    ราชอาณาจักร/อนุญาตน าไม้หรอืของป่าเคลื่อนที่) และก าหนดน้ าหนักงาน 

     บรกิารเทา่กับร้อยละ 30 

2 งานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ (การตั้งโรงงานไม้แปรรูป/การแปรรูปไม้

ช่ัวคราว/การอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป /การอนุญาตให้ค้าหรือมีไว้ใน

ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์/การย้ายสถานที่ การแก้ไขอาณาเขตและ

สาระส าคัญในการอนุญาต/การต่ออายุใบอนุญาตไม้ทุกประเภท) และก าหนด

น้ าหนักงานบรกิารเทา่กับร้อยละ 30 

3 การอนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ.2507 มาตรา 13 ทวิ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน/มาตรา 16 เพื่อท าการ

เหมืองแร ่หรือการสรา้งทางขนแร่/ การขุด เก็บ กรวด ทราย/เพื่อการอยู่อาศัย

หรือประกอบอาชีพ/ การอนุญาตจัดสวนรุกขชาติหรือวนอุทยาน/การสร้างวัด

หรือส านักสงฆ์/การขุดเจาะปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ/การสร้างอาคารพักผ่อน

หย่อนใจ/มาตรา 17 เพื่อการศึกษาหรอืวิจัยทางวิชาการ รวมถงึการส ารวจแร่/

มาตรา 18 เพื่อการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทางภายในเขตป่าสงวน/ มาตรา 

20 เพื่อการปลูกสร้างสวนป่า หรือปลูกไม้ยืนต้น) และก าหนดน้ าหนักงาน

บรกิารเท่ากับร้อยละ 40 

ชื่องานบริการ 

น้ าหนัก 

ภายใน

ตัวชี้วัด 

(ร้อยละ ) 

สถานทีส่ ารวจ หน่วยงานรบัผดิชอบ 

1. งานอนุญาตน าไมห้รือของป่าเคลื่อนท่ี 0.30 ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 

9(ชลบุรี) 

ส่วนป้องกันรักษาป่าฯ 

2. งานการอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้

 

0.30 ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 

9(ชลบุรี) 

ส่วนป้องกันรักษาป่าฯ 

3. งานการอนุญาตใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ีป่าไม้ 

 

0.40 ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 

9(ชลบุรี) 

ส่วนป้องกันรักษาป่าฯ 

รวม 1.00   
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 เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

 

เหตุผล :  -  
 

เงื่อนไข :           - 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 

2553 2554 2555 

รอ้ยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร 

รอ้ยละ  -  - 99.84 

 

แหล่งข้อมูล/วิธกีารจัดเก็บข้อมูล : 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมผลการ

ปฏิบัติและจัดท ารายงานส่งกรมป่าไม้ 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

              จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด ผู้อ านวยการส่วนปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล          นายศานิต  ทองกุลี 

เบอร์ติดต่อ              0 3804 7528-30 ตอ่ 103 

 

 

 

 



รายละเอยีดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9(ชลบุรี) 

หน้า ๑๗ 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 4.0 

 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 

กรณีท่ี 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1.5 

 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.75 

 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.75 

 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณตามแผน 1 

 

กรณีท่ี 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 3 ตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 1.5 

 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 1.5 

 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณตามแผน 1.0 

 

ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนัก (ร้อยละ 4.0) 

 

กรณีท่ี 

งบประมาณประจ าป ี

รวม รายจ่าย

ลงทุน 

รายจ่ายภาพรวม 
แผน 

6 เดือนแรก 12 เดือน 

กรณีท่ี 1 1.5 0.75 0.75 1 4 

กรณีท่ี 2 - 1.5 1.5 1.0 4 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุร)ี ได้รับเงนิงบประมาณงบลงทนุ  

   ประเมินกรณีที่ 1  

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมินประสิทธิภาพ 



รายละเอยีดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9(ชลบุรี) 

หน้า ๑๘ 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

น้ าหนัก : ร้อยละ 1.5 

ค าอธบิาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตรา            

การเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบกิจา่ยในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค         

เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวม             

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ขอ้มูลการเบกิจ่ายดังกล่าว         

จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน  ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมี

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไป

รายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถงึ รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มี

ตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือ

รัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น 

สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะ

เศรษฐกจิที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 

เหตุผล : 

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ 

โดยให้ความส าคัญกับการเร่งรัดการใช้จา่ยงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงคต์ามกรอบระยะเวลา  

 

ตารางและสูตรการค านวณ :  

 

                                เงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สว่นราชการเบกิจา่ย  x 100 

                                    วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 

 

 

 



รายละเอยีดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9(ชลบุรี) 

หน้า ๑๙ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 

ดังนี ้

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

72 74 76 78 80 

  

เงื่อนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 76 โดยค านวณจากอัตราเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554) โดยยกเว้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าชา้ (ประกาศใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) 

2. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับร้อยละ 80 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

3. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

รอ้ยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

รอ้ยละ 99.92 99.99 94.61 

 

แหล่งข้อมูล/วิธกีารจัดเก็บข้อมูล : 
 ส่วนอ านวยการ  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ  และรายงานผลการ
ด าเนินงานความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   
 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด    ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางพรวณ ี รุง่เรือง 

เบอร์ติดต่อ    0 3804 7528-30 ต่อ 107 

 



รายละเอยีดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9(ชลบุรี) 

หน้า ๒๐ 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 6 เดือนแรก 

น้ าหนัก : ร้อยละ 0.75 (ตามกรณท่ีี 1) 

ค าอธบิาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือน

แรก จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายใน

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็นตัวชีว้ัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวม

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ขอ้มูลการเบกิจ่ายดังกล่าว

จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม  ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555  ถงึเดือนมีนาคม 2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่าง

ปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลัง

โอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 

เหตุผล :   

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้

ความส าคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุ

วัตถุประสงคต์ามกรอบระยะเวลา 

 

สูตรการค านวณ :   

 

 

 

 

 

 

 

เงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 

ตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2555 ถงึเดือนมีนาคม 2556  x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

 



รายละเอยีดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9(ชลบุรี) 

หน้า ๒๑ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 

ดังนี ้

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 

 

เงื่อนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 48.91 โดยค านวณจากอัตราเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554) 

โดยยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าชา้ (ประกาศใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงิน 

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

รอ้ยละ 99.92 99.99 96.78 

 

 
แหล่งข้อมูล/วิธกีารจัดเก็บข้อมูล : 
 ส่วนอ านวยการ  เปน็หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล   

 จัดเก็บและรวบรวมข้อมลู สรปุและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด    ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางพรวณ ี รุง่เรือง 

เบอร์ติดต่อ    0 3804 7528-30 ต่อ 107 



รายละเอยีดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ตัวชี้วัดท่ี 6.3  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 12 เดือน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 0.75 (ตามกรณท่ีี 1) 

ค าอธบิาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว

จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถงึเดือนกันยายน 2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่าง

ปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลัง

โอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

เหตุผล :   

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้

ความส าคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุ

วัตถุประสงคต์ามกรอบระยะเวลา 

 

สูตรการค านวณ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 

ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สว่นราชการได้รับ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- รอ้ยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 

ดังนี ้

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

92 93 94 95 96 

 

เงื่อนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 94 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงิน 

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

รอ้ยละ 99.92 99.99 96.78 

 

 
แหล่งข้อมูล/วิธกีารจัดเก็บข้อมูล : 
 ส่วนอ านวยการ  เปน็หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล   

 จัดเก็บและรวบรวมข้อมลู สรปุและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด    ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางพรวณ ี รุง่เรือง 

เบอร์ติดต่อ    0 3804 7528-30 ต่อ 107 
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ตัวชี้วัดท่ี 6.4   ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามแผน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 1.0 (ตามกรณท่ีี 1) 

ค าอธบิาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เทยีบกับแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชีว้ัดความสามารถในการเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ ของส่วนราชการ ทั้งนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ ได้รับตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ 

GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ท าไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ 

GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายใน

เดือนมิถุนายน 2556 

 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม

เทยีบกับวงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และค านวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผล

การด าเนินงานของส่วนราชการ 
 

เหตุผล :   

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ 

โดยให้ความส าคัญกับการเรง่รัดการใชจ้่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา 

สูตรการค านวณ  : 
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ก าหนดให้   

 X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่

ส่วนราชการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 

 Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- รอ้ยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ 

   

 

 

เงื่อนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ คา่เฉลี่ยรอ้ยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่รอ้ยละ 94  

และระดับ 5 คะแนน เท่ากับ คา่เฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่รอ้ยละ 96  

ตัวอย่าง ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จ านวน 315 ล้านบาท โดยได้ท าแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้ส านักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ต้น

ปีงบประมาณ (แผนตั้งต้น) ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 กรมบัญชกีลางเปิดระบบให้ปรับปรุง

แผนการใชจ้่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานประเมินผลแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม 

จึงได้ปรับปรุงแผนการใช้จา่ยเงิน (แผนปรับปรุง) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งประมาณการว่า

จะเบกิจา่ยเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวนทั้งสิน้ 308 ล้านบาท โดยผล

การเบกิจา่ยเงินจรงิของแต่ละไตรมาสเป็นดังนี้ 

 

รายการ ไตรมาสท่ี 

1 

ไตรมาสท่ี 

2 

ไตรมาสท่ี 

3 

ไตรมาสท่ี 

4 

รวมท้ังสิ้น 

แผนตั้งต้น  78 70 67 100 315 

แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 

ผลการเบิกจ่าย (2) 39 69 74 115 297 

ร้อยละผลการเบิกจา่ยเงินเทียบ

กับแผน (2) / (1) * 100 

97.50 92.00 94.87 100  

  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

92 93 94 95 96 
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ดังนั้น เมื่อค านวณค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาส คิดเป็นผลการด าเนินงานของส่วน

ราชการเท่ากับ (97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยู่ที่ระดับ

คะแนน 5 คะแนน 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วน

ราชการประหยัดได้ และไม่ได้น าไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการ

รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการ

ประเมินผล 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อข้อมูล

สถติิ 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดตี ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงิน

งบประมาณตามแผน 

รอ้ยละ - - 96.78 

 

แหล่งข้อมูล/วิธกีารจัดเก็บข้อมูล : 
 ส่วนอ านวยการ  เปน็หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล   

 จัดเก็บและรวบรวมข้อมลู สรปุและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด    ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางพรวณ ี รุง่เรือง 

เบอร์ติดต่อ    0 3804 7528-30 ต่อ 107 
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ตัวชี้วัดท่ี  7  ระดับความส าเร็จของปรมิาณผลผลิตท่ีท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย    

                    ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

น้ าหนัก : ร้อยละ 4 

ค าอธบิาย :  

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์องส่วนราชการ และยุทธศาสตรก์ารจัดสรร 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติ

ราชการเพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  วัดผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วน 

ราชการท าได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทยีบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชีว้ัดเชิงปริมาณส าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2556” 

 เปา้หมายผลผลิตของตัวชีว้ัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุร)ี ได้แก่ 

(1) จ านวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า (กจิกรรมบ ารุงป่า) รวมจ านวน 26,367 ไร่  

  (2) จ านวนรายของผู้รับบรกิารงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้และใช้ประโยชน์พื้นที่ 

      ป่าไม้  รวมจ านวน 400 ราย 

  (3) จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการปลูกป่าในพืน้ที่เกษตรกรได้รับ 

                          สิทธิท ากิน (สทก.) ในพืน้ที่ปา่ไม้ และที่ดินกรรมสิทธิ์ จ านวน 130 ราย 

 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

เป้าหมายผลผลิต  

(i) 

น้ าหนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                                                 

ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย             

ถ่วงน้ าหนัก         

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

(1) จ านวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพปา่ 0.40 80 85 90 95 100 SM 1 (W1 x SM 1) 

(2) จ านวนรายของผู้รับบริการงาน

อนุญาตอุตสาหกรรมไม้และใช้

ประโยชน์พื้นที่ป่าไม ้

0.40 80 85 90 95 100 SM 2 (W2 x SM 2) 

(3) จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสรมิการปลกูป่าในพื้นที่เกษตรกร

ได้รับสิทธิท ากิน (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้ 

และที่ดินกรรมสิทธิ ์

0.20 80 85 90 95 100 SM 3 (W3 x SM 3) 

น้ าหนักรวม  Wi = 1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนีเ้ท่ากับ  (Wi x SM i)  
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 

     

    (Wi x SM i)         หรือ            (W1 x SM 1) + (W2 x SM 2) + ... + (Wi x SMi) 

      Wi                                  W1 + W2 + ...+ Wi 
 

 

โดยที่ : 

W หมายถงึ น้ าหนักความส าคัญทีใ่ห้กับแต่ละเปา้หมายผลผลิต และผลรวมของน้ าหนักของทุก

เปา้หมายผลผลิต เทา่กับ 1 

SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 

i  หมายถงึ ล าดับที่ของเปา้หมายผลผลิต ได้แก่ 1, 2, ..., i  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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 

 
 

หมายเหตุ : - 

 

เงื่อนไข :  

1) การก าหนดน้ าหนักที่จัดสรรให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตให้ถ่วงน้ าหนักตามล าดับ

ความส าคัญของเป้าหมายผลผลิต หากไม่ระบุน้ าหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลิตมี

น้ าหนักเท่ากัน 

2) กรณีส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านัก

งบประมาณ 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดตี ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

ระดับความส าเร็จของปรมิาณผลผลิต 

ที่ท าได้จริงเปรยีบเทยีบกับเป้าหมาย

ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

ระดับ 5 5 5 

 

แหล่งข้อมูล/วิธกีารจัดเก็บข้อมูล : 
 ส่วนสง่เสริมการปลูกปา่ และส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานที่
รับผดิชอบหลักในการด าเนินการ และรายงานผลการด าเนนิงาน 
ความถี่ในการจัดเกบ็ข้อมูล   

 จัดเก็บและรวบรวมข้อมลู สรปุและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด  1 ผู้อ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกปา่ 

                            2 ผูอ้ านวยการป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  1 นายสมชาย  ขยนักจิ  เบอรโ์ทรติดต่อ 0 3804 7528-30 ต่อ 102 

                            2 นายสายัณห์ ศักดิ์ศรวีัฒนา  เบอร์โทรติดตอ่ 0 3804 7528-30 

                               ต่อ 103 
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ตัวชี้วัดท่ี  8   ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน

ราชการ 
 

น้ าหนัก : ร้อยละ 3   

   

ค าอธบิาย :    

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง 

การที่ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชือ้เพลิงลดลงได้อย่างน้อยรอ้ยละ 10  
 

เหตุผล :  

พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ 

ท าให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท 

แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มี

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 

20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 

10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลด

การน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 

ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับความส าเร็จของ Milestone 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1       

2        

3         

4          

5           
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โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  แต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดมาตรการประหยดัพลงังานของหน่วยงาน 

2  ก าหนดมาตรการประหยดัพลงังานของหน่วยงาน 

3  ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยมอบหมายให้

เจา้หน้าที่รว่มด าเนินงาน 

4  ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยบันทึก

ผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 

5 สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยจัดท า

สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปี 2556 พร้อม

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป เสนอผู้บรหิารทราบ 

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

ระดับความส าเร็จของการประหยดั

พลังงาน 

ระดับ - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คอื 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รับผิดชอบตามรายกจิกรรม 

2. วิธีจัดเก็บข้อมลู 

 ส่วนอ านวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการด าเนนิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2556 จากทุกส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดอืน รอบ 9 เดือน และ 

12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด    ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางหทยัภัทร  กันอไุร 

เบอร์ติดต่อ     0 3804 7528-30 ต่อ 101  
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ตัวชี้วัดท่ี  9  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 4 

ค าอธบิาย :  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 37 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้

ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไป และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน ส่วนราชการได้ด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30-50  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยในปีแรกได้คัดเลือกมาด าเนินการ 3-5 กระบวนการ และด าเนินการ

ครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

การประเมินผล 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

 

4 1 2 3 4 5 

 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 

ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

 

ระดับคะแนน ระดับความส าเร็จของ Milestone 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1       

2        

3         

4          

5           
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9(ชลบุรี) 

หน้า ๓๓ 

 

 

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ด าเนินการวเิคราะห์หรอืทบทวนกระบวนการที่สรา้งคุณคา่หรือกระบวนการ

สนับสนุนทีส่่งผลและสอดคลอ้งกับภารกจิ วสิัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และเปา้ประสงค์

ของกรมป่าไม ้

2  ด าเนินการคัดเลือกกระบวนการที่สรา้งคุณค่า หรือกระบวนการสนับสนุน      

อย่างน้อย 1 กระบวนการ 

3  น ากระบวนการที่เลอืกมาจดัท าคูม่ือการปฏิบัตงิาน อย่างน้อย 1 คูม่ือ 

4  น าคูม่ือที่จดัท าไปปฏิบัติและเผยแพร่ อยา่งน้อย 1 ช่องทาง 

5 สรุปผลการด าเนินการรายงานผู้บริหารทราบ 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

ระดับความส าเร็จของการปรบัปรุง

กระบวนการ 

 

ระดับ - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คอื 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รับผิดชอบตามรายกจิกรรม 

2. วิธีจัดเก็บขอ้มลู 

 ส่วนอ านวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการด าเนนิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2556 จากทุกส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดอืน รอบ 9 เดือน  

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด    ผู้อ านวยการส่วนปอ้งกันรกัษาป่าและควบคุมไฟปา่ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล         นายสายัณห ์ศักดิศ์รีวัฒนา   

เบอร์ติดต่อ     0 3804 7528-30 ต่อ 103 
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ประเด็นการประเมินผล : ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ตัวชี้วัดท่ี 10 ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา/ ฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนาประจ าปี 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธบิาย :    

 การพัฒนาบุคลากร เป็นการสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุเป้าประสงค์ โดยรวม

และส่งผลให้มีการปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ ร่วมทั้งช่วยสร้างความรู้  ทักษะ และ

ความสามารถของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อน

องคก์รให้เป็นองคก์รสมรรถนะสูง 

 การพัฒนา หมายถงึ การได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา   

 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ที่เป็นเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดส่งบุคลากรดังกล่าวเข้ารับ

การพัฒนา/ ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยวัดจากจ านวนของบุคลากรของแต่ละหน่วยงานที่ได้เข้ารับ

การพัฒนา/ ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งจากภายนอกและภายใน  

สูตรการค านวณ : 

 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  X  100 

          จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

นับโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ≤ รอ้ยละ 50 

2 รอ้ยละ 51-60 

3 รอ้ยละ 61-70 

4 รอ้ยละ 71-80 

5 ≥ รอ้ยละ 81 
 

 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การพัฒนาองค์การ 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนนิงานในอดีต  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

รอ้ยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา/ฝึกอบรมประจ าป ี

รอ้ยละ - - 5 

 

 

แหล่งข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คอื 

 จากส่วน/ ฝา่ยที่รับผิดชอบตามรายกจิกรรม 

2. วิธีจัดเก็บข้อมลู 

 ส่วนอ านวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการด าเนนิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2556 จากทุกส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดอืน รอบ 9 เดือน  

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด    ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางหทยัภัทร  กันอไุร 

เบอร์ติดต่อ     0 3804 7528-30 ต่อ 101  
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หน้า ๓๖ 

 

 

 

ประเด็นการประเมินผล : การด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 

ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการตาม

นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธบิาย :  

 การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ เป็นการสนองตอบ

แนวคิดของหลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินการภายใต้กรอบแนวทางที่ก าหนดของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทยมาตราที่ 74 และ 78 (4) 

(5)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.  2534 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 1. ส านัก/กลุ่มประชุมเพื่อมอบหมายส่วน/ ฝ่าย และผู้รับผิดชอบตามมาตรการ/ 

โครงการที่ส านัก/ กลุ่มรับผดิชอบให้ชัดเจน 

 2. ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนการด าเนินงานตามรายกิจกรรมอาจเป็นในรูป Gantt 

Chart หรือ ปฏิทินการท างาน 

 3. ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนรายกิจกรรม ติดตาม และรายงานผลตาม

แบบฟอร์มที่กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร กรมป่าไม้  

 4. ส่วนอ านวยการของส านัก/ กลุ่ม รวบรวมผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส านัก/ กลุ่ม รายงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ทราบ 

โดยรอบ 9 เดือน (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) และ รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 

2556) 
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หน้า ๓๘ 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนนิงานในอดีต  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

ระดับความส าเร็จของคา่เฉลีย่ถว่งน้ าหนัก

ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตาม

นโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี 

ระดับ - -  

 

แหล่งข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คอื 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รับผิดชอบตามรายกจิกรรม 

2. วิธีจัดเก็บข้อมลู 

 ส่วนอ านวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการด าเนนิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2556 จากทุกส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดอืน รอบ 9 เดือน  

และ 12 เดือน ตามรูปแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด   ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   นางหทยัภัทร  กันอไุร 

เบอร์ติดต่อ     0 3804 7528-30 ต่อ 101  

 


