
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี  

 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     ( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควัน
และไฟป่า (Hotspot) 
 

 
25 

 
ไม่เกิน 29 จุด 

 
ไม่เกิน 26 จุด 

 
ไม่เกิน 22 จุด 

 
1 จุด 

 
100 คะแนน 

 
25 คะแนน 

2. จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่)  
25 

 
379 ไร่ 

 
400 ไร่ 

(ตามแผนงานปี 65) 

 
421 ไร่ 

(ร้อยละ 105 ของแผนป ี65) 
 

 
410 ไร่ 

 
86.9 คะแนน 

 
21.72 คะแนน 

3. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน  
20 

 
1 ป่าชุมชน 

 
2 ป่าชุมชน 

(ตามแผนงานปี 65) 

 
2 ป่าชุมชน 

(มากกว่าแผนงานป ี65 ร้อยละ 5) 
 

 
2 ป่าชุมชน 

 
75 คะแนน 

 
15 คะแนน 

4. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ 
: จำนวนพื้นที่ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่าย 
ดาวเทียม (ไร่) (ตัวชี้วัด Monitor) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,754,319.36 ไร่ 

 
1,754,319.36 ไร่ 

 
- 

 
- 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) ผลการ
ดำเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

(E) 

เป้าหมายขั้นต้น 
50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการป้องกันการ
บุกรุกทำลาย – เข้าครอบครอง (ไร่)   
(ตัวชี้วัด Monitor) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
230 ไร่ 

 
44 ไร่ 

 
- 

 
- 

6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
15 

 
ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 95 

 
มากกว่าร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 99.80 

 
100 คะแนน 

 
15 คะแนน 

7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

15 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.80 99.80 คะแนน 14.97 คะแนน 

รวม 100      91.69 คะแนน 
สรุปผล  ระดับ       

คุณภาพ 

 
*หมายเหตุ :  
1. การคำนวณคะแนน (คะแนนที่ได้) (D) ได้มาจากนำผลการดำเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. นำคะแนนที่ได้ (D) คูณกับน้ำหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (E) 
3. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
คำอธิบาย : 
1. พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ
ประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
2. ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 65) 
3. จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื ้อเพลิงตามหลักวิชาการ        
(การชิงเผา) 
4. สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที ่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่า         
ทั่วประเทศ   
5. พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบ
นิเวศอำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง 
ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
6. จุดความร้อน (Hotspot)  
    - จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที่ทำการตรวจวัดด้วย
เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    - พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ทั้งหมด  73.37 ล้านไร่ ดังนี้ 
         1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,221 ป่า เนื้อที่ 62.85 ล้านไร่  
         2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เนื้อที่ 10.52 ล้านไร่ 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspots) 
ไม่เกิน 29 จุด  

ลดลงร้อยละ 10 (เทียบกับค่าเฉลีย่
จุดความร้อนป ี2562-2564) 

 

จุดความร้อน (Hotspots) 
ไม่เกิน 26 จุด 

ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับค่าเฉลีย่จุด
ความร้อนปี 2562-2564) 

จุดความร้อน (Hotspots)  
ไม่เกิน 22 จุด 

ลดลงร้อยละ 30 (เทียบกับค่าเฉลีย่
จุดความร้อนป ี2562-2564) 

 

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

ระดับความสำเร็จของการจัดการ
หมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
 

25 1 จุด 
( 100 คะแนน) 

25 คะแนน 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ
ประเทศมีส่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลสำเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
• ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ Gistda ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 2565) 
 • จำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ        
(การชิงเผา) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. งบประมาณ กิจกรรมป้องกันไฟปา่และควบคุมหมอกควัน 
2. เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟป่า และเจ้าหนา้ที่หน่วยป้องกันและพฒันาปา่ไม้ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่ 
3. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. แบบรายงานกิจกรรมป้องกันไฟปา่และควบคุมหมอกควัณ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565 ของส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟปา่ 
2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมปิระเทศ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัณ 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : จำนวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น 
 

คำอธิบาย : 

• การปลูกป่าเศรษฐกิจ  หมายถึง การดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามกฎหมาย ตลอดจนในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ทำให้เกิดการสร้าง
อาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 400 ไร่ ประกอบด้วย 
     - กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 400 ไร ่
      
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

379 ไร่  
(ร้อยละ 95 ของแผนปี 65) 

400 ไร่  
(ตามแผนปี 65) 

421 ไร่  
(ร้อยละ 105 ของแผนปี 65) 

 
 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 
ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 

25 410 ไร่ 
( 86.9 คะแนน) 

21.72 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่ 12 สาขากระบี่ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กระบี่ ศูนย์ป่าไม้พังงาและศูนย์ป่าไม้
ภูเก็ต ได้ผลดำเนินงานดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
2. สำรวจและจัดทำทะเบียนเกษตรกร 
3. ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 
4. สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. ติดตามผลการดำเนินโครงการ โดยผลการปฏิบัติงานได้จำนวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน จำนวน 410 ไร ่
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่
เกษตรกรรม 
2. กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    2.1 พรบ.ป่าไม้พุทธศักราช 2484 
    2.2 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
    2.3 พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535 ปรับปรุง พ.ศ.2558 
3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ป่าไม้จังหวัด ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12   
สาขากระบี่ 
4. สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแกเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนต้องการชนิดไม้ ไม่ตรงกับชนิดไม้ที่สนับสนุนโครงการ 

หลักฐานอ้างอิง : 
      แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนส่งเสริม
การปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

คำอธิบาย : 
1. ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื ่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน          
โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม          
และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 
2. เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ป่าชุมชน 
3. แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตามหมวด 5 แห่ง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจำ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
4. การเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
5. การพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน หรืออาจ
รวมถึงการจัดทำข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์  
     
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 ป่าชุมชน  2 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงานปี 65) 

2 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2565 ร้อยละ 5) 

 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที ่     
ป่าชุมชน 

20 2 ป่าชุมชน 
( 75 คะแนน) 

15 คะแนน 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่ 12 สาขากระบี่ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน       
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กระบี่ ศูนย์ป่าไม้พังงาและศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต ดำเนินงานดังนี้ 
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
2. การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน 
3. การจัดทำข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน 
4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
2. กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    2.1 พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 
    2.2 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 
    2.3 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 
3. ข้าราชการและเจ้าหนา้ทีผู่้ปฏิบัติงานส่วนจัดการปา่ชุมชน ศนูย์ปา่ไม้จังหวัด ประจำสำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12      
สาขากระบี ่
4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- ไม่มี 

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. แผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส่วนจดัการป่าชุมชน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ……) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)       
( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ : จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

คำอธิบาย : 

• กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นทีป่า่ไม้         
ปี พ.ศ.2562 - 2563 เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูล
ป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เป็นจริง 

• พิจารณาจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

• นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุม
ของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผนืต่อเนื่องขนาดไม่นอ้ยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและ
ลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มี
ต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  
     
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายปี 2565 
1,754,319.36 ไร่ 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ……) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)       
( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ : 
จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ – สำรวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* 

- 1,754,319.36 ไร่ 
( - คะแนน) 

- 

 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     รายงานผลโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ปา่ไม้ พ.ศ.2564 จำนวนพื้นทีป่่าไม้ สจป.12 สาขากระบี่ 1,754,319.36 ไร่ 

1. จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 571,742.88 ไร่ 
2. จังหวัดพังงา มีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 1,112,468.36 ไร่ 
3. จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 70,108.12 ไร 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. ข้าราชการและเจ้าหนา้ทีผู่้ปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดนิปา่ไม้ ประจำสำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี ่
2. งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
3. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
1. สภาพป่าเปน็ภูเขสูงชนั สลับซับซ้อนซึ่งยากต่อการลาดตระเวน การปราบปราม การจับกุมและการป้องกันดูแลรักษาปา่ 
2. ขาดอัตรากำลังเจ้าหนา้ที่ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานดา้นป้องกันรักษาปา่ 

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. สรุปรายงานสถิติพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาตทิี่ถูกบุกรุก 
 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ……) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)       
( ... ✓.. ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย-เข้าครอบครอง (ตัวชี้วัด Monitor)* 
 

คำอธิบาย : 
▪ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
▪ จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที ่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที ่หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง 
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ดำเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
▪ มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 
           (1) สั ่งให้ผู้หนึ่งผู ้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือทำประการอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำ
ให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดให้ 
           (3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิดหรือรู้ตัว
ผู้กระทำผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้
ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธี
อ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นำความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่
เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 
           (4) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มี
เหตุฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

เป้าหมายปี 2565 

230 ไร่ 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ……) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)       
( ... ✓.. ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกัน
การบุกรุกทำลาย-เข้าครอบครอง 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- 44 ไร ่
( - คะแนน) 

- 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ รวบรวมสรุปผลข้อมูลจาการรายงาน
ผลการดำเนินงานแผนหยุดยั้งการทำลายและฟื้นฟู รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 44 ไร ่
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    2.1 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 
    2.2 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 
    2.3 พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 ปรับปรุง พ.ศ.2558 
    2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 
3. ข้าราชการและเจ้าหนา้ทีผู่้ปฏิบัติงานส่วนป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่ ประจำสำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12      
สาขากระบี ่
4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
1. การบุกรุกพื้นที่ของนายทนุ นักการเมือง 
2. ขาดอัตรากำลังเจ้าหนา้ที่ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานดา้นป้องกันรักษาปา่ 

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานผลของส่วนป้องกันรกัษาป่าและควบคุมไฟป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ในการดำเนินการ 
ตามมาตรา 25   



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ……) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)       
( ... ✓.. ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

คำอธิบาย : 

• เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารกรม ในการกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไว้ภายในช่วง ระยะเวลา 1 
ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 

• สตูรการคำนวณ 
                  ผลรวมร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนัก 

                                                 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนัก     
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 มากกว่าร้อยละ 95 
 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15  ร้อยละ 99.80 
( 100 คะแนน) 

15 คะแนน 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ……) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)       
( ... ✓.. ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ส่วน ศูนย์ป่าไม้จังหวัด และหน่วยงานภาคสนาม      
ในสังกัด ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนงานพื้นฐาน   
แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 22  กิจกรรมย่อย 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. ข้าราชการและเจ้าหนา้ทีผู่้ปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 สาขากระบี ่
3. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลและส่วนราชการ 
 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
1. งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรล่าชา้ ทำให้การดำเนนิงานไม่สอดคล้องกับแผนปฏบิัติงาน 

 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
2. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ……) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)       
( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 : ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 
คำอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ     
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะมียอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ 

• สูตรการคำนวณค่าคะแนน 
 

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

 
เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

X 100 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ……) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)       
( .... ✓..... ) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ำหนกั) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

15  ร้อยละ 99.80 
( 99.80 คะแนน) 

14.97 คะแนน 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
     ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้ 
      - งบประมาณที่ได้รับ     33,037,883.10 บาท 
      - ผลการเบิกจ่าย          32,972,600.75 บาท 
      - คิดเป็นร้อยละ             99.80 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 
1. ข้าราชการและเจ้าหนา้ทีผู่้ปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 สาขากระบี ่
2. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลและส่วนราชการ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
1. งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรล่าชา้ ทำให้การดำเนนิงานไม่สอดคล้องกับแผนปฏบิัติงาน 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
2. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS 
 

 


