
                                                                                                                                                                       

 

 
 
 
 

 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ 

 

 
 
 
 

การประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่4 สาขาพิษณุโลก 
กรมป่าไม ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ 

 

ตัวชี้วัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 สรุปตัวช้ีวัดของกรมป่าไม้ น้ าหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  น้ าหนักร้อยละ 70 

1. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

20  - ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

2. จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟู  25  - ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
 

3. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 10  - ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 
 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

 15  - ส่วนจัดการป่าชุมชน  

5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : จ านวน
พ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่) 

-  - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก 
ท าลาย-เข้าครอบครอง (ไร่) 

-  - ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15  - ส่วนอ านวยการ 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

15  - ส่วนอ านวยการ 

รวม 100  
 

หมายเหตุ : ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกส านักและสาขาทุกสาขา สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ตัวชี้วัดตามอ านาจหน้าที่ หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ข้อ 1+2 รวมกันไม่น้อยกว่า 3-5 ตัวชี้วัด ไม่รวม

ตัวชี้วัด 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 านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ 

 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ส่วนป้องกนัรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

ส่วนส่งเสริมการ
ปลูกป่า 

ส่วนจัดการป่า 
ชุมชน 

ส่วนจัดการที่ดิน 
ป่าไม้ 

ส่วนอ านวยการ 
ศูนย์ป่าไม้
พิษณุโลก 

ศูนย์ป่าไม้
เพชรบูรณ์ 

1. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 

(Hotspot) 
O     S S 

2. จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู  O    S S 
3. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่)  O    S S 
4. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน   O     

5. สัดส่วนพ้ืนท่ีสเีขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : จ านวนพื้นที่
ป่าไม-้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่) 

   O    

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการปอ้งกันการบุกรุก ท าลาย-
เข้าครอบครอง (ไร่) 

O     S S 

7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    O S S 

8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ     O S S 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมปา่ไม้                                                                                                                                   

 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

1. ความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 20 3,232 3,342 2,530 
ค าอธิบาย   สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พ้ืนท่ีป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกดิหมอกควันไฟป่าท่ัวประเทศ   

            พ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก หมายถึง พ้ืนท่ีป่าไม้ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรกัษาระบบ
นิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมแลประเทศชาติโดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ 
และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 คือ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์  

 จุดความร้อน (Hotspot)  
- จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนที่คาดว่ามสีาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ท่ีท าการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม   
   Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ไม่เกิน 2,731 จุด 
ลดลงร้อยละ 10 (เทียบกับค่าเฉลีย่จุดความร้อน 

ปี 2562-2564) 

ไม่เกิน 2,428 จุด 
ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับค่าเฉลีย่จุดความร้อน 

ปี 2562-2564) 

ไม่เกิน 2,124 จุด 
ลดลงร้อยละ 30 (เทียบกับค่าเฉลีย่จุดความร้อน 

ปี 2562-2564) 
 

เง่ือนไข  ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 64 – กันยายน 65) 

 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจดัการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

2. จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู (หน่วย : ไร่) 25 11,000 5,117 12,000 
ค าอธิบาย   ปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกท าลาย และป่าท่ีเสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลัก

วิชาการด้านป่าไม้ ดังต่อไปนี ้
1.ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีกรมป่าไม้ก าหนด อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกบัชนิดป่า เช่น ป่าเบจจพรรณ ป่าดิบแลง้       
ป่าเต็งรัง เป็นต้น 
2.มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
3.ด าเนินการตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟ้ืนฟูป่า รวมทัง้จัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกฟื้นฟูที่เปน็ระบบ ตามแผนบรูณาการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ า กิจกรรมโครงการ
ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนเิวศ  
4.รวมค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  4,489 ไร่ 

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

4,040 ไร ่
- จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟ้ืนฟู น้อยกว่าแผนปี 65 
ร้อยละ 10 

4,040 ไร ่
- จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟ้ืนฟู เท่ากับแผนปี 65  
 

4,489 ไร ่
-จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟ้ืนฟู เท่ากับแผนปี 65  
 

 

เง่ือนไข  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action plan) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

3. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น           10 1,600 1,600 1,000 
ค าอธิบาย   การปลูกป่าเศรษฐกิจ  หมายถึง การด าเนินการปลูกไมย้ืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินที่ได้รับอนจุาตจากรัฐ

ให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายไดจ้ากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสรา้งอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 1,980 ไร่ ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ จ านวน 600 ไร ่
2) กิจกรรมโครงการส่งเสรมิการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยางพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 520 ไร่ 
3) กิจกรรมโครงการส่งเสรมิการปลูกไมโ้ตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 

3.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าช้ัน 3 4 และ 5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย.41) จ านวน 700 ไร่ 
3.2) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเรว็เพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 80 ไร ่
3.3) โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเรว็เพื่อพลังงานทดแทน จ านวน 80 ไร ่

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,880 ไร ่
(ร้อยละ 95 ของแผนปี 65) 

1,980 ไร่ 
(ตามแผนปี 65) 

2,080 ไร่ 
(ร้อยละ 105 ของแผนปี 65) 

 

เง่ือนไข  การรายงานผลการปลูกป่าภาคเอกชนด้วย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

4.  การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน (หน่วย : ป่าชุมชน) 15 24 5 4 

ค าอธิบาย   ป่าชุมชน คือ พื้นที่ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ไดร้ับอนุมัติให้จดัตัง้เป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรฐัในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 ป่าชุมชน 

 แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนท่ีชุมชนร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 

 การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมใหร้าษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจดัท าแผนจดัการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบง่บริเวณ
เพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน ์

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2 ป่าชุมชน 
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 2565) 

3 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงานปี 2565) 

3 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2565 ร้อยละ 5) 

 

เง่ือนไข   

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจดัการป่าชุมชน 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ : จ านวนพื้นที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม (ตัวชี้วัด Monitor)* 

- 
4,944,737.26 ไร่ 4,975,157.35 ไร่ 4,980,057.51 ไร่ 

ค าอธิบาย   กรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าข้อมลูสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เพื่อส ารวจและวิเคราะห์
สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ทีม่อียู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนท่ีป่าไม้และฐานข้อมลูป่าไม้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจดัการปา่ไม้ของ
ประเทศใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

 พิจารณาจากพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 นิยามพื้นท่ีป่าไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณทีส่ามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้น       
ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่นอ้ยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถงึทุ่งหจ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยไม่
รวมถึงสวนยูคาลิปตสั หรือพ้ืนท่ีทีม่ีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลติหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาลม์ 

เกณฑ์การประเมิน   

*(ตัวชีว้ดั Monitor คอื ตวัชีว้ดัทีต่อ้งรายงานผลการด าเนนิงาน แตไ่มค่ดิคะแนน) 

เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงาน 

4,980,057.51 ไร่ - 

เง่ือนไข   

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจดัการที่ดินป่าไม ้

 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง  (ตัวชี้วัด 
Monitor)*       

- 
2,132.26 ไร่ 2,436.09 ไร่ 500 ไร่ 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่)  
 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย - เข้าครอบครอง (ไร่) หมายถึง จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยดึ ได้แสดงการเขา้
ครอบครองพ้ืนท่ีโดยการด าเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัจจัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มาตรา 25 พระราชบัจจตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
นั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี ้
           (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผดิตาม

พระราชบัจจัตินี ้
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัจจตัินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่

ก าหนดให ้
           (3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอื่น เมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแตห่าตัวไม่พบ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกลา่วและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินทีย่ึดไวไ้ด้
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวธิีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงิน
ที่ได้จากการขายทรัพยส์ินนั้นโดยอนุโลม 

           (4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มเีหตุฉกุเฉิน 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
เกณฑ์การประเมิน   

*(ตัวชีว้ดั Monitor คอื ตวัชีว้ดัทีต่อ้งรายงานผลการด าเนนิงาน แตไ่มค่ดิคะแนน) 

เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงาน 

500 ไร่ - 

เง่ือนไข  ในการจดัท าตัวช้ีวดั ขั้นตอนทีจ่ะใช้ในการรายงาน และนับเป็นผลงานของตัวช้ีวัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริม่นับค่าเป้าหมายพื้นที่เป็นขั้นตอนการด าเนินการตามแบบ     
ปส.ม.25(ค) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

    7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่าย   
        งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

15 99.49 98.17 98.00 

ค าอธิบาย   เป็นเครื่องมือส าคัจส าหรับผู้บริหารกรม ในการก ากบั ติดตาม ความก้าวหน้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานท่ีก าหนดไวภ้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏบิัติงานของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรฐับาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 

 สูตรการค 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 มากกว่าร้อยละ 95 
 

เง่ือนไข   

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนอ านวยการ นายวศิวัฒน์ เวชวินจิ เบอรโ์ทร 082-5026054 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมปา่ไม้                                                                                                                                   

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

  8. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 15 99.49 98.17 99.76 

ค าอธิบาย   การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวม
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่าย
ประจ า) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
                                            จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ของส 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  โดยไม่นับรวมกรณมีีเหตุสดุวิสยัที่หน่วยงานไมส่ามารถด าเนนิการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือกรณมีีงบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจ าเป็นในการใช้
งบประมาณฯ จากการโอนจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลังวันที่  15 สิงหาคม  2565  และส่งงบประมาณคืนกรมฯ 

 หลักฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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