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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด น้้าหนัก 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2. แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. นโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

1. ความส าเร็จของการจัดการ
หมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 

25 8 จุด 
 

๔ จุด  
 

๑ จุด 
 

ค้าอธิบาย   พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มีส่วนราชการหลาย
หน่วยงานที่ต้อง 
บูรณาการร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 65) 
 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ท่ีมีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟป่าทั่วประเทศ                      
พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่
สังคมแลประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ 
และพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
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 จุดความร้อน (Hotspot)  

- จุดความร้อน (Hotspot) ในพ้ืนที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่า ที่ท าการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการส ารวจ
ระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม   
       Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            - พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มีเน้ือที่ท้ังหมด  73.37 ล้านไร่ ดังน้ี 
                   1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า เน้ือที่ 62.85 ล้านไร่  
       2) พ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เน้ือที่ 10.52 ล้านไร่ 

เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นต้่า  
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง  
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspot)  
ไม่เกิน ๘ จุด 

(ร้อยละ 10 เทียบกับ ปี 64) 

จุดความร้อน (Hotspot) 
ไม่เกิน ๗ จุด 

(ร้อยละ 20 เทียบกับ ปี 64) 

จุดความร้อน (Hotspot) มีจุดความ
ร้อน ๓ จุด ไม่เกิน ๗ จุด 

(ร้อยละ 30 เทียบกับ ปี 64) 

 

เง่ือนไข    

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส  

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นายรัฐศักด์ิ อ้องหว่าง นักจัดการงานท่ัวไป โทร ๐๘๕๐๗๗๗๗๒๑ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2. แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. นโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

2. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 
(ไร่) 

15 ๕00 ไร่ 
 

๒00 ไร่  
 

00 ไร ่
 

ค้าอธิบาย   การปลูกป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย 
ตลอดจนในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ท่ีปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็น อยู่ของ
ประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน ๔00 ไร่ ประกอบด้วย 
   1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จ านวน 200 ไร่  
   2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน ๒00 ไร่ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นต้่า  
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง  
(100 คะแนน) 

น้อยกว่า ๓๗๙ ไร ่
(ร้อยละ 95 ของแผนงานปี 65) 

๔๐๐ ไร ่
(ตามแผนปี 65) 

๔๒๑ ไร ่
(ร้อยละ 105 ของแผนปี 65) 

 

 

เง่ือนไข   - การรายงานผลให้รวมผลการปลูกป่าของภาคเอกชนด้วย 

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นายอภินันท์ มะมิง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ โทร ๐๘๖-๙๖๙๐๔๑๑ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2. แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. นโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

3. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่า
ชุมชน 

20 - 
 

๕ ป่าชุมชน 
 

๒ ป่าชุมชน 
 

ค้าอธิบาย  1. ป่าชุมชน คือ พื้นท่ีป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นท่ีอื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับ
รัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 
2. เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 100 ป่าชุมชน 
3. แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนท่ีชุมชนร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
4. การเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดต้ังป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 
5. การพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชน หรืออาจ
รวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบ่งบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นต้่า  
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง  
(100 คะแนน) 

 
1 ป่าชุมชน 

 
๑ ป่าชุมชน 

 
๑ ป่าชุมชน 

 

 

เง่ือนไข    

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส  

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาววนิดา วารีวะนิช เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ ๐๘๙-๙๗๙๒๗๘๑ 
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เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2. แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. นโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

4. สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวพื้นท่ีเป็นป่า
ธรรมชาติ : จ านวนพื้นท่ีป่าไม้-
ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่) 

- 1.๖๔ (ล้าน
ไร)่ 
 

1.๖๔ (ล้าน
ไร่) 

1.๖๔ (ล้าน
ไร่) 

ค้าอธิบาย  1. กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 – 2563 
เพื่อส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมูลป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 
2. พิจารณาจากพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
3. นิยามพื้นท่ีป่าไม้ท่ีใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ีปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถ
จ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ือง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติท่ีปรากฏ
ล้อมรอบด้วยพื้นท่ีท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีป่าไม้โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นท่ีท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เน้ือ
ไม้ ได้แก่ พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

  

  

  



                                                                                     การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส กรมปา่ไม ้

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

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมาย ปี 2564 ผลการด้าเนินงาน 

1,6๕๕,๒๙๘.๖๙  
 

๗๗๕,๘๔๓ ไร ่

 
 

เง่ือนไข   

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนจัดการท่ีดินป่าไม ้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส  

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส่วนจัดการท่ีดินป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นายภานุวัฒน์ สาระอาภรณ์  ช่างส ารวจ โทร ๐๙๓-๗๗๔๓๘๓๗ 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส กรมปา่ไม ้

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

 
เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2. แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. นโยบายรัฐบาล การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
การรักษาสิง่แวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการ
ป้องกันการบุกรุกท าลาย-เข้า
ครอบครอง 

- 600 ไร่ 
 

500 ไร่  
 

150 ไร่ 
 

ค้าอธิบาย   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจ
ยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุม
และรักษาป่าสงวนแห่งชาติน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปน้ี 
           (1) สั่งให้ผู้หน่ึงผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควร

สงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่า

สงวนแห่งชาติภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
           (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไมพ่บ ถ้า

พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายน้ันทั้งหมด 
หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใช้ ค่าใช้จ่ายน้ัน และให้น าความ
ในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินน้ันโดยอนุโลม 
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           (4) ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

เกณฑ์การประเมิน  
*(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 

 
เป้าหมายปี 2564 ผลการด้าเนินงาน 

๓,๑๐๐  ๑๔๓-๓-๑๗ ไร่ 
 

เง่ือนไข    

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นายรัฐศักด์ิ อ้องหว่าง นักจัดการงานท่ัวไป  โทร ๐๘๕-๐๗๗๗๗๒๑ 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส กรมปา่ไม ้

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

 
เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
 1. แผนงานพื้นฐาน 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. แผนยุทธศาสตร์ สร้างการเติบโต อย่างยั่งย่ืน 
อุนรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๔. แผนบูรณาการ 
๕.แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

6. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

20 100 100 100 

ค้าอธิบาย   เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานที่ก าหนดไว้ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาลซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ  
 สูตรการค านวณ 

ผลรวมร้อยละของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมนิ) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี

ของส านัก 

จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมนิ) ของส านัก 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส กรมปา่ไม ้

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

 

 

 

 

 

 

 เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นต้่า  
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง  
(100 คะแนน) 

 
ร้อยละ 60  

 

 
ร้อยละ ๘๐  

 

 
มากกว่า ร้อยละ 95 

 

 

 

เง่ือนไข    

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนอ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส  

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาวต่วนไซนูน กูโปะ นักวิชาการการเงินและบัญชี โทร ๐๘๑-๐๙๙๕๔๐๕ 
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส กรมปา่ไม ้

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

 
เป้าหมาย/ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 
ความเชื่อมโยง 

 
ตัวชี้วัด 

น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

2561 2562 2563 
 1. แผนงานพื้นฐาน 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. แผนยุทธศาสตร์ สร้างการเติบโต อย่างยั่งย่ืน 
อุนรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๔. แผนบูรณาการ 
๕.แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

20 100 100 100 

ค้าอธิบาย   การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนา 
    ระบบบริหาร ท้ังน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจา่ยดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ 
    คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเก่ียวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ 
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไป 
    รายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า)จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
 สูตรการคานวณค่าคะแนน 

 จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของส านัก X 100 

จานวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-4)** ของส านัก 



                                                                                     การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส กรมปา่ไม ้

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

 

 

 

 

 เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายขั้นต้่า  
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง  
(100 คะแนน) 

 
ร้อยละ 60  

 

 
ร้อยละ ๘๐  

 

 
ร้อยละ 100 

 

 

 

เง่ือนไข   โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือกรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย 
หรือหมดความจ าเป็นในการใช้งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และส่งงบประมาณคืนกรมฯ 

 หลักฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนอ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส  

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาวต่วนไซนูน กูโปะ นักวิชาการการเงินและบัญชี โทร ๐๘๑-๐๙๙๕๔๐๕ 

 



                                                                                     การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส กรมปา่ไม ้

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

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ส่วน

อ ำนวยกำร 

ส่วนจัดกำร

ที่ดินป่ำไม้ 

ส่วนจัดกำร

ป่ำชุมชน 

ส่วนป้องกันรักษำป่ำ

และควบคุมไฟป่ำ 

ส่วนส่งเสริม

กำรปลูกป่ำ 

ศูนย์ป่ำไม้ 

นรำธิวำส 

ศูนย์ป่ำไม้ 

ยะลำ 

1. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

   O  s s 

2. จ านวนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่)     O s s 

3. การเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน   O   s s 

4. สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุก 
ท าลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 

 O    s s 

5. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุก 
ท าลาย - เข้าครอบครอง 

   O  s s 

6. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาร พ.ศ. 2565 

O     s s 

7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ O     s s 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านัก/กลุ่ม  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส.  
 

( ……) 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) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 

100 แนน 

๑.ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟ
ป่า (Hotspot) 

๒๕ ๘ จุด ๗ จุด ๗ จุด ๓ จุด ๑๐๐ ๒๕ 

๒.จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) ๑๕ ๓๗๙ ไร ่ ๔๐๐ ไร ่ ๔๑๒ ไร ่ ๒๐๐ ไร ่ ๖๐ ๙ 
๓.การเพิ่มและการพัฒนาพื้นท่ีป่าชุมชน 
 

๒๐ ๑ ป่าชุมชน ๑ ป่าขุมขน ๑ ป่าขุมขน ๑ ป่าชุมชน ๑๐๐ ๒๐ 

๔.สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวพื้นท่ีท่ีเป็นป่าธรรมชาติ 
จ านวนพื้นท่ีป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ไร่) 

- ๑,๖๕๕,๒๙๘.๖๙ 
ไร ่

๑,๖๕๕,๒๙๘.๖๙ 
ไร ่

๑,๖๕๕,๒๙๘.๖๙ 
ไร ่

๗๗๕,๘๔๓ ไร ่ - - 

๕.จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย – เข้าครอบครอง (ตัวช้ีวัด Monitor)* 

- ๓๑๐๐ ไร ่ ๓๑๐๐ ไร ่ ๓๑๐๐ ไร ่ ๑๔๓-๓-๑๗ ไร่ - - 

๖.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒๐ ๖๐ ๙๕ ๙๕ ๗๑ ๘๐ ๑๖ 

๗.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๐ ๖๐ ๙๕ ๑๐๐ ๗๑ ๘๐ ๑๖ 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑ์การประเมิน (B) 
ผลการด าเนินงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(E) 
เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 

100 แนน 

รวม 100 ๘๖      

 
*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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  การค านวณคะแนนผลการประเมนิส่วนราชการมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนกัตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
(A) 

เกณฑก์ารประเมิน (B) 
ผลการด าเนนิงาน 

(C) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถ่วงน้ าหนกั 
(E) เป้าหมายขั้นต้น 

50 คะแนน 
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 คะแนน 
เป้าหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ตัวช้ีวัด ก. 20 80 90 100 85 ไร่ 62.50 คะแนน 
 

12.5 คะแนน 
(62.5 x 20/100 = 

12.5) 

2. ตัวช้ีวัด ข. 30 10 15 20 18 ราย 90 คะแนน 
 

27 คะแนน 
(90 x 30 / 100 = 

27) 
3. ตัวช้ีวัด ค. 20 ร้อยละ 90  ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 คะแนน 

 
20 คะแนน 

(100 x 20 / 100 = 
20) 

4. ตัวช้ีวัด ง. 15 ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 3 100 คะแนน 
 

15 คะแนน 
(100 x 15 / 100 = 

15) 

5. ตัวช้ีวัด จ. 15 240 - 350 199 0 คะแนน 
 

0 คะแนน 
(0 x 15 / 100 = 0) 

รวม 100      74.50 คะแนน 
(12.5 + 27 + 20 + 15 + 0) 

สรุปผล  ระดบั 
มาตรฐานขั้นต้น 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สาขานราธิวาส   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  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 ๑๓ สาขานราธิวาส   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (.........................ส ำนัก/กอง/กลุ่ม…………………..) 

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 : ........... ............................................................... 
 
ค าอธิบาย : 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 
 

  

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วดั 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 

(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

 
 

 ....................... ไร่...... 
( ...... คะแนน) 

 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
    
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 

 

แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2  
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