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ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

กรมป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

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

20  - ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 

2. จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟู 
 

25  - ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
- ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการ
พิเศษ 

3. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
 

10 - ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

4. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

15 - ส านักจัดการป่าชุมชน 

5. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : 
จ านวนพื้นที่ป่าไม้–ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่)   

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

6. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย-เข้าครอบครอง  (ไร่) 

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

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

15  - กองการอนุญาต 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ส านักบริหารกลาง 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

7.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

15 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

รวม 100  
 

หมายเหตุ : *ตัวช้ีวัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่าคะแนนตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัด ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขา ปราจีนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

 30  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

2. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
 

15  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

3. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 

 25  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

4. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ : 
จ านวนพื้นที่ป่าไม้–ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่)   

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

(ตัวชี้วัดบังคับ) 
*ตัวชี้วัด Monitor คือ 
ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่คิดค่า
คะแนนตัวชี้วัด 

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุก
ท าลาย-เข้าครอบครอง  (ไร่) 

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  น้ าหนักร้อยละ 30 
6. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 15  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

 15  (ตัวชี้วัดบังคับ) 

รวม 100  
 

หมายเหตุ : ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกส านักและสาขาทุกสาขา สามารถพจิารณาก าหนดตัวชี้วัดดังน้ี 
1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ 

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

ตัวชี้วัด Monitor 
3. เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของส านักจัดการทรพัยากรปา่ไม้ที่ 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 
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หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบรุี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

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

ส่วน
อ านวยการ 

ส่วนจัดการ
ป่าชุมชน 

ส่วนป้องกัน
รักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

ส่วนส่งเสริม
การปลกูป่า 

ส่วนจัดการ
ที่ดินป่าไม้ 

ส่วนโครงการ
พระราชด าริและ

กิจการพิเศษ 

ศูนย์ป่าไม้
นครนายก 

ศูนย์ป่าไม้
ฉะเชิงเทรา 

ศูนย์ป่าไม้
ปราจีนบุร ี

ศูนย์ป่าไม้
สระแก้ว 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า 
(Hotspot) 

 
 o 

       

2. จ านวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่)    o 
      

3. การเพิ่มและพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน  o 
        

4. สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขยีวพ้ืนท่ีเป็นปา่ธรรมชาติ : จ านวนพื้นที่ป่า
ไม–้ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม(ไร่)* 

    o 
     

5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ไดร้ับการปอ้งกันการบุกรุกท าลาย-เข้า
ครอบครอง  (ไร่)* 

  o 
       

**ตัวช้ีวัด Monitor คือ ตัวช้ีวัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แตไ่ม่คิดค่าคะแนนตัวช้ีวัด 

6. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 o 

         

7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ o 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) 30 259 จุด 378 จุด 138 จุด 

ค าอธิบาย   พิจารณาจากภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศ มสี่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบรูณาการ
ร่วมกันจัดการจึงจะเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหีน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า 
และพันธ์ุพืช 

 ใช้ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวันของ GISTDA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตลุาคม 64 – เดือนกันยายน 65) 
 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ไม่นับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจดัการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า หมายถึง พ้ืนท่ีป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยงเกดิหมอกควันไฟป่าท่ัวประเทศ   
 พื้นที่ป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ หมายถึง พ้ืนท่ีป่าไม้ทีไ่ด้รบัการประกาศคุ้มครอง สงวน รักษาให้สามารถรักษาระบบนิเวศอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมและ

ประเทศชาตโิดยแบ่งตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและมีหน่วยงานใช้กฎหมายดังกล่าวคุ้มครอง ดูแล โดยกรมป่าไม้ คุ้มครองดูแล ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่า
ไม้ พ.ศ. 2484 

 จุดความร้อน (Hotspot)  
จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่า จุดความร้อนท่ีคาดว่ามสีาเหตจุากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ท่ีท าการตรวจวดัด้วยเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม  
Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- พื้นที่ป่าในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ท้ังหมด  73.37 ล้านไร่ ดังนี ้
- 1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,221 ป่า เนื้อท่ี 62.85 ล้านไร่  

            2) พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เนื้อที่ 10.52 ล้านไร่ 
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความร้อน (Hotspots)  
ไม่เกิน 233 จุด  

ลดลงร้อยละ 10 (เทียบกับค่าเฉลีย่จุดความร้อนป ี
2562-2564) 

จุดความร้อน (Hotspots)  
ไม่เกิน 207 จุด 

ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับค่าเฉลีย่จุดความร้อนป ี
2562-2564) 

จุดความร้อน (Hotspots) 
ไม่เกิน 181 จุด   

ลดลงร้อยละ 30 (เทียบกับค่าเฉลีย่จุดความร้อนปี 
2562-2564) 

 

เง่ือนไข  พิจารณาจากภารกจิของแตล่ะส่วนราชการที่เกีย่วข้อง เนื่องจากการบรหิารจัดการแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควันของประเทศ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกนัจดัการ
จึงจะเปน็ผลส าเร็จ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มมีหน่วยงานที่มภีารกิจเกีย่วข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช 

 ใช้ข้อมูลสถานการณไ์ฟปา่รายวันของ Gistda ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตลุาคม 64 – เดือนกันยายน 2565) 
 จ านวนจดุความร้อน (Hotspots) ไมน่ับรวมจุดความร้อน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเช้ือเพลิงตามหลกัวิชาการ (การชิงเผา) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ 

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

2. จ านวนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น 15 2,200 ไร ่ 1,100 ไร ่ 1,000 ไร ่

ค าอธิบาย   การปลูกป่าเศรษฐกิจ  หมายถึง การด าเนินการปลูกไมย้ืนต้นในที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินที่ได้รับอนญุาตจาก
รัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ที่ปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนเิวศ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 38,550 ไร่ ประกอบด้วย 
     1) กิจกรรมโครงการสนับสนนุการปลูกไม้เศรษฐกิจ จ านวน 10,000 ไร่ 
     2) กิจกรรมโครงการส่งเสรมิการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมย้างพาราและพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 15,800 ไร่ 
     3) กิจกรรมโครงการส่งเสรมิการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
         3.1) โครงการส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีลุม่น้ าช้ัน 3 4 และ5 ก่อนมติ ครม. (เมื่อ 30 มิ.ย.41) จ านวน 8,600 ไร่ 
         3.2) โครงการส่งเสริมปลกูไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 1,400 ไร่ 
         3.3) โครงการส่งเสริมปลกูไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จ านวน 2,750 ไร ่

เกณฑ์การประเมิน   

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1,738 ไร่  
(ร้อยละ 95 ของแผนปี 65) 

1,830 ไร่  
(ตามแผนปี 65) 

1,923 ไร่  
(ร้อยละ 105 ของแผนปี 65)  

เง่ือนไข - การรายงานผลใหร้วมผลการปลูกป่าของภาคเอกชนด้วย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนส่งเสริมการปลูกปา่ 

 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

3. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน               25 43 ป่าชุมชน 10 ป่าชุมชน 4 ป่าชุมชน 

ค าอธิบาย  1. ป่าชุมชน คือ พ้ืนท่ีป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่ไดร้ับอนุมัติให้จดัตัง้เป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรฐัในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน อย่างสมดุลและยั่งยืน 
2. เป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 100 ป่าชุมชน 
3. แผนจัดการป่าชุมชน คือ แผนจัดการป่าชุมชนท่ีชุมชนร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
4. การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริมใหร้าษฎรร่วมกันจัดท าค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
5. การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน หมายถึง การส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ชุมชนสามารถจดัท าแผนจดัการป่าชุมชน หรืออาจรวมถึงการจัดท าข้อบังคับป่าชุมชน การแบง่
บริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบรเิวณเพื่อการใช้ประโยชน ์

เกณฑ์การประเมิน  

เป้าหมายขั้นต้น 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 ป่าชุมชน  
(ร้อยละ 50 ของแผนงานปี 2565) 

2 ป่าชุมชน 
(ตามแผนงานปี 65) 

2 ป่าชุมชน 
(มากกว่าแผนงานปี 2565 ร้อยละ 5)  

เง่ือนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจัดการป่าชุมชน 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ 

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
4. สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ : จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ – ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* - 2,739,019.85 ไร ่ 2,741,869.77 ไร ่ 2,740,727.74 ไร ่

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 าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปก

คลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยไม่
รวมถึงสวนยูคาลิปตสั หรือพ้ืนท่ีทีม่ีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลติหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาลม์ 

 
เกณฑ์การประเมิน/ 
ผลการด าเนินงาน 

    *(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 
เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงาน 

        2,740,727.74       ล้านไร ่          n/a       ไร่ 

 

เง่ือนไข - 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้

 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
5. จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกท าลาย-เข้าครอบครอง  
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- - 201 ไร ่ - 

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 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มาตรา 25 พระราชบญัญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นปา่สงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรไีด้แต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี ้
           (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเวน้การกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผดิ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
           (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผดิต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแก้ไขหรือท าประการอื่นใดแกส่ิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลา

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

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกลา่วและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นท้ังหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินทีย่ึดไวไ้ด้
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวธิีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใช้ ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใช้บังคับแก่
เงินท่ีได้จากการขายทรัพยส์ินนั้นโดยอนุโลม 

           (4) ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มเีหตุฉกุเฉิน 
 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน ในปี 2565 
1. ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าท าหนังสือแจ้งใหส้ านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และส านักจดัการทรัพยากรป่าไมส้าขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการด าเนินงาน
ตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบ ข้ันตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ขั้นตอนท่ี 3 การรื้อ
ถอน และขั้นตอนท่ี 4 การช าระเงิน โดยในการจดัท าตัวช้ีวัด ข้ันตอนท่ีจะใช้ในการรายงาน และนับเปน็ผลงานตัวช้ีวัด คือ ข้ันตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริม่นับค่า
เป้าหมายพื้นท่ีเป็นขั้นตอนการด าเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เปน็ผู้ด าเนินการ ภายใต้ส านักจดัการทรัพยากรปา่ไม้ รายงานส านักปอ้งกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพื่อรวบรวมสรุป และติดตามการปฏิบตังิาน 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
2. ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนินการให้ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าตามแบบรายงานฉบับใหม่ (แบบ สปฟ. 01) 
ล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ info.forest.protect@gmail.com และส่งรายงานประจ าเดือนให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป และให้รายงานปัญหา อุปสรรค 
พร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อพิจารณาให้การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 
3. ฝ่ายแผนงานด้านป้องกันรักษาป่า ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรกัษาป่า ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ เพื่อน ามาสรุปข้อมลู
เป็นรายจังหวดั และรายงานผลการด าเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม ้

เกณฑ์การประเมิน    *(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่คิดคะแนน) 
เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงาน 

40 ไร ่          n/a       ไร่ 

 

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

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
6. ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย   
    งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ร้อยละ 90 ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 

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

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการท างานท่ีก าหนดไวภ้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรฐับาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
ต่าง 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 100 
 

เง่ือนไข  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นางสาวพัชรา  เลิศจะบก เบอร์โทร 082-864-8645 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ 

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

7. ร้อยละของการใชจ้่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 15 ร้อยละ 89 ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 

ค าอธิบาย   การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กลุ่ มพัฒนาระบบบริหาร
ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) 
จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 
 

                                            จ านวนเงินงบประมาณที่สามารถใชจ้่ายได้จริง 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  โดยไม่นับรวมกรณีมีเหตุสดุวิสัยทีห่น่วยงานไมส่ามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือกรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจ าเป็นในการ
ใช้งบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลังวนัท่ี  15 สิงหาคม  2565  และสง่งบประมาณคืนกรมฯ 
 หลักฐานเชิงประจักษ์ : รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

 นางสาวพัชรา  เลิศจะบก เบอร์โทร 082-864-8645 

X 100 
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