
                                                                                                                                                                       

 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมปา่ไม ้

 
 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมปา่ไม ้

 

 

 

 

 
 
 
 
 

การประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
กรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมปา่ไม ้

 

 

 
ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

กรมป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  น้ าหนักร้อยละ 70 
1. ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและ
ไฟป่า(Hotspot) 

20 - ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 

2. จ านวนพื้นท่ีป่าได้รับการฟื้นฟ ู
 

25 - ส านักการปลูกป่า 
- ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  

3. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน(ไร่) 10  -ส านักเศรษฐกิจป่าไม้ 
 

4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 
 

15 - ส านักจัดการป่าชุมชน 

5. สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ:           
จ านวนพื้นท่ีป่าไม-้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่) 

*ตัวชี้วัด Monitor * - ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

6. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง  

*ตัวชี้วัด Monitor * - ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 
7.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
 - การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน
หรือการให้บริการ(e-Service) 

15 - กองการอนุญาต 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
-ส านักบริหารกลาง 
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 7.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

15 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

รวม 100  
 

หมายเหตุ : *ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดท่ีต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมปา่ไม ้

 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

สปฟ. สสป. สจด. สจช. สวพ. กอญ. สคร. สศม. สปน. สตป. สผส. สบก. สตร. ศทส. กอญ. กนต. กพร. กสน. กคจ. สจป. 1-13 และ 
10 สาขา 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควัน
และไฟป่า(Hotspot) 

O                   S 

2. จ านวนพื้นท่ีป่าได้รับการฟื้นฟ ู  O     O             S 

3. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน(ไร่)        O            S 

4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน    O                S 

5. สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวพื้นท่ีเป็นป่าธรรมชาติ:
จ านวนพื้นท่ีป่าไม-้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม
(ไร่)* 

  O                 S 

6. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ไร่)* 

O                   S 

*ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวช้ีวัดท่ีต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 

7.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
-การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน
หรือการให้บริการ(e-Service) 

           O  O O  O   S 

     7.2 การประเมินสถานะของหนว่ยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

S S S S S S S S S S S S S S S S O S S  



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมปา่ไม ้

 

 

ตัวชี้วดั ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่12 (นครศรีธรรมราช)        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 ตัวชี้วัดของส านัก น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  น้ าหนักร้อยละ 70 
1. รับดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและ      
ไฟป่า (Hotspot) 

20 ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

2.จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน (ไร่) 25 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
3. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 25 ส่วนจัดการป่าชุมชน 
4. สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ:                  
จ านวนพื้นท่ีป่าไม-้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่) 

- 
 (ตัวชี้วัด Monitor)* 

ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ไร่) 

-  
 (ตัวชี้วัด Monitor)* 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 

6. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 ส่วนอ านวยการ 

7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 15 ส่วนอ านวยการ 

รวม 100  
 

*ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวช้ีวัดท่ีต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 
หมายเหตุ : ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกส านักและสาขาทุกสาขา สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดดังน้ี 

1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ตัวชี้วัดตามอ านาจหน้าที่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ข้อ1+2 รวมกันไม่น้อยกว่า 3-5 ตัวชี้วัด ไม่รวมตัวชี้วัด 
Monitor 

3. เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ใช้เกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ และพิจารณาจากค่าเป้าหมายตามที่ส านักได้รับตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ
หน่วยงาน 

4.   ก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดรวมทุกตัวชี้วัด รวมเท่ากับ 100 หากตัวชี้วัดใดที่ส านักไม่ได้จัดท า ให้น าน้ าหนักไปเฉลี่ยให้ 
      ตัวชี้วัดอื่น ๆ และน้ าหนักตัวชี้วัดสามารถปรับได้ตามความส าคัญของตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมปา่ไม ้

 

 
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

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

ส่วนอ านวยการ 
ส่วนจัดการ  
ที่ดินป่าไม ้

ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

ส่วนส่งเสริม 
การปลูกป่า 

ส่วนจัดการ 
ป่าชุมชน 

ส่วนโครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ

พิเศษ 

ศูนย์ป่าไม ้
นครศรีฯ 

ศูนย์ป่าไม้ตรัง ศูนย์ป่าไม้พัทลุง 

1. รับดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควัน
และไฟป่า(Hotspot) 

  o    s s s 

2.จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน(ไร่)    o   s s s 
3. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน     o  s s s 
4. สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ :                  
จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม
(ไร่) 

s o s s s s s s s 

5. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ไร)่ 

  o    s s s 

6. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

o s s s s s s s s 

7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ o s s s s s s s s 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดที่ 1. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 20 44 26 31 

ค าอธิบาย  1.พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เน่ืองจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานท่ีต้อง 
บูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปา่ไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
2.ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 - เดือนกันยายน 65) 
3.จ านวนจุดความร้อน (Hotspots ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ท่ีเกิดจากการจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
4.สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ท่ีมีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่วประเทศ 
5.พื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมและ 
ประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายท่ีใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าไม้            
ตามพรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
6.จุดความร้อน (Hotspot) 
-จุดความร้อน (Hotspot ในพื้นท่ีป่า จุดความร้อนท่ีคาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นท่ีป่า ท่ีท าการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม 
Suomi NPP Sensor VIRS ท่ีตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- พื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเน้ือท่ีท้ังหมด 73.37 ล้านไร่ ดังน้ี 
      1) พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ปี เน้ือท่ี 62.85 ล้านไร่ 

2) พื้นท่ีป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เน้ือท่ี 10.52 ล้านไร่ 
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เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

30 
จุดความร้อน (Hotspots) 

ลดลงร้อยละ 10 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 
2562-2564) 

27 
จุดความร้อน (Hotspots) 

ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 
2562-2564) 

24 
จุดความร้อน (Hotspots) 

ลดลงร้อยละ 30 (เทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 
2562-2564) 

 
 

เง่ือนไข  พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานท่ีต้อง     
บูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
 ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ Gistda ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 - เดือนกันยายน 2565) 
 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ท่ีเกิดจากการจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

 

 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น(ไร่) 25 1,200 ไร่ 1,250 ไร่ 1,200 ไร่ 

ค าอธิบาย  - การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต   
  จากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ท่ีปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 1,400  ไร ่ประกอบด้วย  

1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จ านวน 1,000 ไร่ 
2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม  จ านวน 200 ไร่ 
3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
    3.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 3 4 และ 5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย.41) จ านวน 200 ไร่ 
 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายข้ันต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายข้ันสูง 
(100 คะแนน) 

                               1,329    ไร่ 
                    (ร้อยละ 95 ของแผนปี 65) 

                               1,400    ไร่ 
                            (ตามแผนปี 65) 

                              1,471    ไร่ 
                    (ร้อยละ 105 ของแผนปี 65)  

เง่ือนไข  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดที่ 3 การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน 25 -50 ป่าชุมชน -9 ป่าชุมชน 8 ป่าชุมชน 

ค าอธิบาย  1.ป่าชุมชน คือ พ้ืนที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและย่ังยืน 
2.เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 ป่าชุมชน 
3.แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชน ตาม หมวด 5 แห่ง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
4.การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การเพ่ิมจ านวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
5.การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการ
จัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพ่ือการอนุรักษแ์ละบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์และการบรหิารจัดการปา่ชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2 
 

3 
 

3 

 
 

เง่ือนไข   
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   ส่วนจัดการป่าชุมชน 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดที่ 4.  สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ:จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่) - 2,193,097.25 ไร่ 2,213,487.41 ไร่ 2,213,487.41 ไร่ 

ค าอธิบาย   กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์
สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของ
ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  
 นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณทีส่ามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้น      

ปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่
รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

เกณฑ์การประเมิน/     
ผลการด าเนินงาน 

 
เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงาน 
2,212,135.41 ไร่                ไร่  

เง่ือนไข  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง  
               (ตัวชี้วัด Monitor)*   - 407.13 ไร่ 41.98 ไร ่ 177.24 ไร่ 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรกุท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจ

ยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีโดยการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและ
รักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) ส่ังให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่า
มีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ส่ังเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่ส่ิงท่ีเป็นอันตราย หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวน
แห่งชาติภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ ถ้า
พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินท่ียึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

           (4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  
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              ขั้นตอนการด าเนินงาน ในปี 2565 
           1.ส านักป้องกันกันและควบคุมไฟป่าท าหนังสือแจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทราบถึงกระบวนการ
ด าเนินงานตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 4 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบ ขั้นตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม 
ม.25 ช้ันตอนท่ี 3 การรื้อถอนและขั้นตอนท่ี 4 การช าระเงิน โดยในการจัดท าตัวชี้วัด ขั้นตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานตัวชี้วัด คือ ข้ันตอนท่ี 2   
ลงนามประกาศตาม ม. 25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพื้นท่ีเป็นขั้นตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นท่ีเป็นผู้ด าเนินการ 
ภายใต้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ รายงานส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพื่อรวบรวมสรุป และติดตามการปฏิบัติงาน 
2.ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนินการให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตามแบบรายงานฉบับใหม่       
(แบบ สปฟ. 01) 
ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงานประจ าเดือนให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป และให้รายงาน
ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อพิจารณาให้การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ต่อไป 
3.ฝ่ายแผนงานต้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ   
เพื่อน ามาสรุปข้อมูลเป็นรายจังหวัด และรายงานผลการด าเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ตัวชีว้ัด Monitor คือ ตัวช้ีวัดท่ีต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 
เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินงาน 

200 ไร่  ไร่  

เง่ือนไข ในการจัดท าตัวช้ีวัด ข้ันตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานของตัวช้ีวัด คือ ข้ันตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับค่าเป้าหมายพื้นท่ีเป็นข้ันตอน     
การด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้                                                                                                                                   

 

 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  
               งบประมาณ พ.ศ.2565 15 - - 99.10 

ค าอธิบาย   เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บรหิารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานที่ก าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 

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

 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

เง่ือนไข  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนอ านวยการ 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 15 99.85 99.55 99.63 

ค าอธิบาย   การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งน้ีไม่รวมเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเก่ียวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) 
จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
                                            จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริงของส านัก 

                     จ านวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-4) ของส านัก 
 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 
 
 
 

เง่ือนไข  โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือกรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจ าเป็นในการใช้
งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลังวันที่  15 สิงหาคม  2565  และส่งงบประมาณคืนกรมฯ 
 หลักฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบรหิารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด     ส่วนอ านวยการ 

X 100 


