
 

 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รอบ 9 เดือน  
 
 

 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)   
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช)  
( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)      ( ……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     ( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด   

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(E) 

เป้าหมาย
ขั้นต้น 

50 คะแนน 

เป้าหมายมาตรฐาน 
75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและ 
ไฟป่า (Hotspot) (จุด) 

20 30 27 24 25 91.67 คะแนน 18.33 คะแนน 

2.จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 25 1,329 ไร่ 1,400 ไร่ 1,471 ไร่ 1,200 ไร ่ 0 คะแนน 0 คะแนน 

3. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน (ป่าชุมชน) 25 2 ป่าชุมชน 3 ป่าชุมชน 3 ป่าชุมชน 3 ป่าชุมชน 100 คะแนน 25 คะแนน 

4. สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ:                  
จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่) 

(ตัวชี้วัด Monitor)* 2,212,135.41 ไร่ 2,212,957.86 ไร่ - - 

5. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ไร)่ 

(ตัวชี้วัด Monitor)* 200 ไร่ 0-0-72 ไร่ - - 

6.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 

15 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 N/A - - 

7.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 15 ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 86.09 68.64 คะแนน 10.30 คะแนน 

รวม 100      53.63 คะแนน 

 สรุปผล ระดับ  
ต้องปรับปรุง 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

*หมายเหตุ :  
1. การค านวณคะแนน (คะแนนท่ีได้) (D) ได้มาจากน าผลการด าเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (B)  (ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 2 เป้าหมาย ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์) 
2. น าคะแนนท่ีได้ (D) คูณกับน้ าหนักตัวช้ีวัดนั้น ๆ แล้วหารด้วย 100 จะได้คะแนนช่อง (E) 
3. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 

 
 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานข้ันต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 
ค าอธิบาย :  
1.พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เน่ืองจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ 
มีส่วนราชการหลายหน่วยงานท่ีต้อง บูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปา่ไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
2.ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 - เดือนกันยายน 65) 
3.จ านวนจุดความร้อน (Hotspots ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ท่ีเกิดจากการจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ        
(การชิงเผา) 
4.สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ท่ีมีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่ว
ประเทศ 
5.พื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบ
นิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายท่ีใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง 
ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 
6.จุดความร้อน (Hotspot) 
-จุดความร้อน (Hotspot ในพื้นท่ีป่า จุดความร้อนท่ีคาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นท่ีป่า ท่ีท าการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยี
การส 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 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

30 
จุดความร้อน (Hotspots) 

ลดลงร้อยละ 10 (เทียบกับค่าเฉลี่ย
จุดความร้อนปี 2562-2564) 

27 
จุดความร้อน (Hotspots) 
ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับ

ค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 2562-
2564) 

24 
จุดความร้อน (Hotspots) 
ลดลงร้อยละ 30 (เทียบกับ

ค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปี 2562-
2564) 

 

แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2  



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

20  25 จุด 
( 91.67 คะแนน) 

18.33 คะแนน 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
            พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ
ประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานท่ีต้องบูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมีหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
 ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ Gistda ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 - เดือนมิถุนายน 2565) 
 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ท่ีเกิดจากการจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ  
(การชิงเผา)    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
2. เจ้าหน้าท่ีพนักงานดับไฟป่าประจ าศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
3. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
        -ไม่ม-ี 
หลักฐานอ้างอิง : 
         ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ Gistda ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่) 
ค าอธิบาย :  
- การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
กฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ท่ีปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ 
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 1,400  ไร่ 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 : 
เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,329 ไร่ 
(ร้อยละ 95 ของแผนปี 65) 

 

1,400 ไร่ 
(ตามแผนปี 65) 

1,471 ไร่ 
(ร้อยละ 105 ของแผนปี 65) 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ี
เพิ่มขึ้น (ไร่) 

25 1,200 ไร ่
( 0 คะแนน) 

0 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยมอบหมายให้ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตรัง และพัทลุง ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
2. ส ารวจและจัดท าทะเบียนเกษตรกร 
3. ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 
4. ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. ติดตามผลการด าเนินโครงการ 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รายงานผลการด าเนินงาน รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,400 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณ ประจ าปีงบประมาร พ.ศ.2565 
2.   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
                2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
                2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง พ.ศ.2558 
             3.  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานศูนย์ป่าไม้จังหวัด, ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประจ าส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 
           4.  ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
           -ไม่มี- 
หลักฐานอ้างอิง : 
      รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ ในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม  และกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อ
อุตสาหกรรม ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเพิ่มและพัฒนาพืน้ท่ีป่าชุมชน 
ค าอธิบาย :  
1.ป่าชุมชน คือ พื้นท่ีป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นท่ีอื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน 
โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 
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 ท่ีคณะกรรมการป่า
ชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
4.การเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน หมายถึง การเพิ่มจ านวนป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
5.การพัฒนาพืน้ท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนการบริหารจัดการ
ป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์
และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2 ป่าชุมชน 3 ป่าชุมชน 3 ป่าชุมชน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่า
ชุมชน 

25 3 ป่าชุมชน 
( 100 คะแนน) 

25 คะแนน 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
             ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการป่าชุมชน โดยมอบหมายให้ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
2. การจัดท าแผนจัดการป่าชุมชน 
3. การจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
2. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ.2562 
2.2 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
2.3 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนจัดการป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช) 

     4.   ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
        -ไม่ม-ี 
หลักฐานอ้างอิง : 
      รายงานผลปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พ.ศ.2565 ของส่วนจัดการป่าชุมชน 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

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

ตัวชี้วัดที่ 4 : สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ:จ านวนพื้นท่ีป่าไม-้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่) 

ค าอธิบาย :  
 กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี  

พ.ศ. 2562 - 2563 เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้แผนที่ป่าไม้และฐานข้อมูล 
ป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เป็นจริง 

 พิจารณาจากพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และ          
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  

      นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืช 
      พรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและ 
      ลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มี 
      ต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2565 
2,212,135.41 ไร ่

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นป่า
ธรรมชาติ:จ านวนพื้นท่ีป่าไม้-
ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม
(ไร่) (ตัวชี้วัด Mornitor) 

- 2,212,957.86 ไร ่
( - คะแนน) 

- 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         จากรายงานผลโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2564  

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพื้นท่ีป่าไม้ 1,136,886.43 ไร ่
2. จังหวัดตรัง  มีพื้นท่ีป่าไม้  ไร่ 683,476.87 
3. จังหวัดพัทลุง  มีพื้นท่ีป่าไม้ 392,594.56 ไร ่

                 รวม  2,212,957.86 ไร่ 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
           1. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส านักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้  
           2. งบประมาณ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
           -ไม่มี- 
หลักฐานอ้างอิง : 
          รายงานผลโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

ตัวชี้วัดที่ 5 : จ านวนพื้นที่ป่าไม้ทีไ่ด้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวชีว้ัด Monitor)*   
ค าอธิบาย :  

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปน้ี 
(1) สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริง
ปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้
เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิด
แต่หาตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน ให้ผู้กระท าผิดชดใช้
หรือออกค่าใช้จ่ายน้ันทั้งหมด หรือให ้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใช้ ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้น า
ความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 

           (4) ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุ    
               ฉุกเฉิน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายปี 2565 
200 ไร ่

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ……) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการ
ป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้า
ครอบครอง (ตัวชี้วัด 
Monitor)*   

- 0-0-72 ไร่ 
( - คะแนน) 

- 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
           ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  รวบรวมสรุป
ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานแผนหยุดยั้งการท าลายและฟื้นฟู รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
มีจ านวน 0-0-72 ไร ่
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
                2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
                2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 
                 2.4 พ.ร.บ. เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  
           4. งบประมาณ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
       -ไม่มี- 
หลักฐานอ้างอิง : 
       รายงานผลการด าเนินงานแผนหยุดยั้งการท าลายและฟื้นฟู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ค าอธิบาย : เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการ

ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานที่ก าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน จะต้อง
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

 สูตรการค านวณ 
               ผลรวมร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก 
                                                 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของส านัก 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานตามแผนการ 
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ พ.ศ.2565 

15 N/A 
( - คะแนน) 

- 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
           ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) ได้มอบหมายส่วน ศูนย์ป่าไม้จังหวัด และหน่วยงาน
ภาคสนามในสังกัด ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนงาน
พื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 45 กิจกรรมย่อย  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้ 

                2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
                2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
                2.3 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 
                 2.4 พ.ร.บ. เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
                  2.5 พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2652 
             3. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  
           4. งบประมาณ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
         -ไม่ม-ี 
หลักฐานอ้างอิง : 
    รายงานผลการปฏิบัติงานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

ค าอธิบาย  
 : การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะมียอดงบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
                           จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริงของส านัก 

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

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

15 ร้อยละ 86.09 
 ( 68.64 คะแนน) 

10.30 คะแนน 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 

X 100 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ……) รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)             ( ………) รอบ 9 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
( ......... ) รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

          ส่วนอ านวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก
ระบบ GFMIS ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
งบประมาณท่ีได้รับ        42,285,160 บาท  
ผลการเบิกจ่าย             36,404,049 บาท 
คิดเป็นร้อยละ              86.09  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 
2. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
      -ไม่ม-ี 
หลักฐานอ้างอิง : 
       รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 


