
รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

 

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

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
(A) 

เกณฑการประเมิน (B) 
ผลการดําเนินงาน 

(C) 

คะแนนท่ีได 
(คะแนน) 

(D) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

(E) 

เปาหมายขั้นตน 
50 คะแนน 

เปาหมาย
มาตรฐาน 

75 คะแนน 

เปาหมายขั้นสูง 
100 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา 
(Hotspot) 

30 ไมเกิน 233 จุด ไมเกิน 207 จุด ไมเกิน 181 จุด 75 จดุ 100 30 

2. จํานวนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน (ไร) 15 1,738 ไร 1,830 ไร 1,923 ไร 1,830  ไร 75 11.25 

3. การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีปาชุมชน 25 1 ปาชุมชน 2 ปาชุมชน 2 ปาชุมชน 2 ปาชุมชน 75 18.75 

4. สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวพ้ืนท่ีเปนปาธรรมชาติ : จํานวน
พ้ืนท่ีปาไม–สํารวจจากภาพถายดาวเทียม(ไร)* 

- - 
 

- 
 

2,740,727.74 ไร 2,740,606.21 ไร - - 

5. จํานวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับการปองกันการบุกรุกทําลาย-
เขาครอบครอง  (ไร)* 

- - 
 

- 
 

40 ไร 2,370 ไร - - 

6. รอยละความสําเร็จของการดาํเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 รอยละ 91 75 11.25 

7. รอยละของการใชจายเงินงบประมาณ 15 รอยละ 60 รอยละ 95 รอยละ 100 รอยละ 99.99 100 15 

รวม 100       

สรุปผล  รอยละ 
86.25 

ระดับมาตรฐาน
ข้ันสูง 

 

แบบฟอรมท่ี 1 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
*หมายเหตุ :  
1. การคํานวณคะแนน (คะแนนท่ีได) (D) ไดมาจากนําผลการดําเนินงาน (C) เทียบกับเกณฑการประเมิน (B)  (ถาอยูในชวงระหวาง 2 เปาหมาย ใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค) 
2. นําคะแนนท่ีได (D) คูณกับน้ําหนักตัวชี้วัดนั้น ๆ แลวหารดวย 100 จะไดคะแนนชอง (E) 
3. ผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมายข้ันตน จะไดคะแนนเปนศูนย 
 
 

  เกณฑการประเมินระดับสวนราชการ 4 ระดับ 
ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดําเนินงานอยูระหวาง 90 – 100 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันสูง มีคะแนนผลการดําเนินงานอยูระหวาง 75 – 89.99 คะแนน 
ระดับมาตรฐานข้ันตน มีคะแนนผลการดําเนินงานอยูระหวาง 60 – 74.99 คะแนน 
ระดับตองปรับปรุง มีคะแนนผลการดําเนินงานต่ํากวา 60 คะแนน 



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ระดับความสําเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspot) 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากภารกิจของแตละสวนราชการท่ีเก่ียวของ เนื่องจากการบริหารจัดการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันของ
ประเทศ มีสวนราชการหลายหนวยงานท่ีตองบูรณาการรวมกันจัดการจึงจะเปนผลสําเร็จ ในสวนของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของ ไดแก กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

• ใชขอมูลสถานการณไฟปารายวันของ Gistda ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 2565) 
จํานวนจุดความรอน (Hotspots) ไมนับรวมจุดความรอน (Hotspots) ท่ีเกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ 
(การชิงเผา) 
 

เกณฑการประเมิน : 
เปาหมายข้ันตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายข้ันสูง 
(100 คะแนน) 

ไมเกิน 233 จุด 
 

ไมเกิน 207 จุด ไมเกิน 181 จุด 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก
ตัวช้ีวัด 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ําหนัก) 

การจัดการหมอกควันและ
ไฟปา (Hotspot) 

 

30 75 จุด 
( 100 คะแนน) 

30 คะแนน 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : - 
    

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : มีระบบฐานขอมูลจากภาพถายดาวเทียมระบุตําแหนงจุดความรอน Hotspot  
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ขาดแคลนรถยนตในการปฏิบัติงาน 
 

หลักฐานอางอิง : - 

 

  

แบบฟอรมท่ี 2  



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(…...…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)     (.......)  รอบ 9 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(....) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : จํานวนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน (ไร) 

คําอธิบาย :  

• การปลูกปาเศรษฐกิจ  หมายถึง การดําเนินการปลูกไมยืนตนในท่ีดินของเอกชน ซ่ึงเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐใหใชประโยชนได เพ่ือหวังผลสรางรายไดจากไมท่ี
ปลูก ทําใหเกิดการสรางอาชีพ พัฒนาความเปนอยูของประชาชน และสงผลตอความสมดุลของระบบนิเวศ  

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 38,550 ไร ประกอบดวย  
     1) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไมเศรษฐกิจ จํานวน 10,000 ไร  
     2) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมยางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จํานวน 
15,800 ไร  
     3) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 
         3.1) โครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 3 4 และ5 กอนมติ ครม. (เม่ือ 30 มิ.ย.41) 
จํานวน 8,600 ไร 
         3.2) โครงการสงเสริมปลูกไมโตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรม จํานวน 1,400 ไร 
         3.3) โครงการสงเสริมปลูกไมโตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทน จํานวน 2,750 ไร 
 
เกณฑการประเมิน : 

เปาหมายข้ันตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายข้ันสูง 
(100 คะแนน) 

1,730 1,830 1,923 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก
ตัวช้ีวัด 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ําหนัก) 

จํานวนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจท่ี
เพ่ิมข้ึน (ไร) 

15 1,830 ไร 
( 75 คะแนน) 

11.25 คะแนน 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : อยูระหวางการดําเนินการประชาสัมพันธ และรับเกษตรกรเขา
รวมโครงการแตละกิจกรรม 

  

แบบฟอรมท่ี 2  



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(…...…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)     (.......)  รอบ 9 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(....) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : งบประมาณท่ีไดรับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : งบประมาณไมเพียงพอ บุคลากรไมสอดคลองกับปริมาณงาน 

หลักฐานอางอิง : - 

 

  

แบบฟอรมท่ี 2  



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(..........) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)       (.........) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(....)  รอบ 12 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 : ความสําเร็จของการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีปาชุมชน 

คําอธิบาย : 

• ปาชุมชน คือ พ้ืนท่ีปานอกเขตปาอนุรักษหรือพ้ืนท่ีอ่ืนของรัฐนอกเขตปาอนุรักษ ท่ีไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนปา
ชุมชน โดยรวมกับรัฐในการอนุรักษ ฟนฟู จัดการบํารุงรักษา ตลอดจนใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพในปาชุมชน อยางสมดุลและยั่งยืน 

• เปาหมายการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๖,๐๐๐ ปาชุมชน 

• แผนจัดการปาชุมชน คือ แผนจัดการปาชุมชนท่ีชุมชนรวมกันจัดทําข้ึน เพ่ือใชในการจัดการปาชุมชน 

• การเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชน หมายถึง การสงเสริมใหราษฎรรวมกันจัดทําคําขอจัดตั้งปาชุมชน ตาม พ.ร.บ. ปาชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

• การพัฒนาพ้ืนท่ีปาชุมชน หมายถึง การสงเสริม สรางความรูความเขาใจ ใหชุมชนสามารถจัดทําแผนจัดการ 
ปาชุมชน หรืออาจรวมถึงการจัดทําขอบังคับปาชุมชน การแบงบริเวณเพ่ือการอนุรักษและบริเวณเพ่ือการใช
ประโยชน 

 
เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมายข้ันตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายข้ันสูง 
(100 คะแนน) 

1 ปาชุมชน 
(รอยละ 50 ของแผนป 65) 

2 ปาชุมชน 
(ตามแผนป 65) 

มากกวา 2 ปาชุมชน 
(มากกวาแผนป 65 รอยละ 5) 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก
ตัวช้ีวัด 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ําหนัก) 

การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ี 
ปาชุมชน 

 

25 2 ปาชุมชน 
( 75 คะแนน ) 

18.75 คะแนน 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : - 
 

  

แบบฟอรมท่ี 2  



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(..........) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)       (.........) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)     
(....)  รอบ 12 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (ปม. 1-2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ดานบุคลากร อัตรากําลังของบุคลากรไมสอดคลองกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ    

คําอธิบาย เนื่องจากมีการประกาศใชกฎหมายปาชุมชน ตามพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562 ทําใหขบวนการทํางาน
ดานสงเสริมการจัดการปาชุมชนตามกฎหมายปาชุมชนมีความละเอียดเพ่ิมข้ึน และถูกกําหนด ดวยระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานท่ีเรงดวน ดังนั้น ปริมาณงานกับบุคลากรท่ีตองรับผิดชอบ จึงไมสอดคลองกับงานท่ีไดรับมอบหมายตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป 
 

หลักฐานอางอิง : 
 

 

  

แบบฟอรมท่ี 2  



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( ………) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (..........) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)    
( ....)  รอบ 12 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 : สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนปาธรรมชาติ : จํานวนพ้ืนท่ีปาไม – สํารวจจากภาพถายดาวเทียม 
(ตัวช้ีวัด Monitor)* 

คําอธิบาย : 

• กรมปาไมรวมกับศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินโครงการจัดทําขอมูลสภาพ
พ้ืนท่ีปาไม ป พ.ศ. 2562 - 2563 เพ่ือสํารวจและวิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรปาไมท่ีมีอยูในปจจุบัน 
เพ่ือใหแผนท่ีปาไมและฐานขอมูลปาไมเปนมาตรฐาน ถูกตองตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการ
จัดการปาไมของประเทศใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริง 

• พิจารณาจากพ้ืนท่ีปาไมของประเทศในความรับผิดชอบของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

• นิยามพ้ืนท่ีปาไมท่ีใชสําหรับการแปลตีความภาพถายดาวเทียม เพ่ือจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม หมายถึง 
พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจําแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 3.125 
ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินท่ีมีอยูตามธรรมชาติท่ีปรากฏลอมรอบดวยพ้ืนท่ีท่ีจําแนกไดวาเปน
พ้ืนท่ีปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนท่ีท่ีมีตนไม แตประเมินไดวาผลผลิตหลักของการดําเนินการ
ไมใชเนื้อไม ไดแก พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 

 
เกณฑการประเมิน : 

เปาหมายป 2565 ผลการดําเนินงาน 

        2,740,727.74 ลานไร 2,740,606.21 ไร 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ําหนักตัวช้ีวัด 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได 
(คะแนนถวงน้ําหนัก) 

สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนปาธรรมชาติ : 
จํานวนพ้ืนท่ีปาไม – สํารวจจากภาพถาย
ดาวเทียม 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

- 
 

2,740,606.21 ไร  - 

 

  



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …...…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (........)  รอบ 9 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)    
( ....)  รอบ 12 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : - 
    
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : - 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
หลักฐานอางอิง : - 
 

 

  



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

( …...…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (........)  รอบ 9 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)    
( ....)  รอบ 12 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 : จํานวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับการปองกันการบุกรุกทําลาย-เขาครอบครอง (ตัวช้ีวัด Monitor)* 

คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากผลการดําเนินงานของจํานวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับการปองกันการบุกรุกทําลาย - เขาครอบครอง (ไร)  

• จํานวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับการปองกันการบุกรุกทําลาย - เขาครอบครอง (ไร) หมายถึง จํานวนพ้ืนท่ีปาไมท่ี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจาหนาท่ีผูตรวจยึด ไดแสดงการเขาครอบครองพ้ืนท่ีโดยการดําเนินการตามมาตรา 21 
และ มาตรา 22 แหง พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• มาตรา 25 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เม่ือไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และ
รัฐมนตรีไดแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาตินั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ 

(1) สั่งใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใด ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ ในกรณีท่ีมี
ขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอนแกไขหรือทําประการอ่ืนใดแกสิ่งท่ีเปนอันตราย หรือสิ่ง
ท่ีทําใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติภายในเวลาท่ีกําหนดให 
(3) ยึด ทําลาย รื้อถอน แกไขหรือทําประการอ่ืน เม่ือผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม (2) ไมปรากฏตัวผูกระทําผิดหรือรูตัว
ผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ ถาพนักงานเจาหนาท่ีไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวและไดเสียคาใชจายเพ่ือการ
นั้น ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออกคาใชจายนั้นท้ังหมด หรือใหพนักงานเจาหนาท่ีนําทรัพยสินท่ียึดไวไดออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือชดใช คาใชจายนั้น และใหนําความในมาตรา 1327 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกเงินท่ีไดจากการขายทรัพยสินนั้นโดยอนุโลม 

  (4) ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกปาสงวนแหงชาติในกรณี
ท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

• ข้ันตอนการดําเนินงาน ในป 2565 
1. สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปาทําหนังสือแจงใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1-13 และสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมสาขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการดําเนินงานตาม มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. 2507 ซ่ึงมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบ ข้ันตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 ข้ันตอนท่ี 3 
การรื้อถอน และข้ันตอนท่ี 4 การชําระเงิน โดยในการจัดทําตัวชี้วัด ข้ันตอนท่ีจะใชในการรายงาน และนับเปน
ผลงานตัวชี้วัด คือ ข้ันตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับคาเปาหมายพ้ืนท่ีเปนข้ันตอนการดําเนินการ
ตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหนวยปองกันรักษาปาในพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการ ภายใตสํานักจัดการทรัพยากรปาไม 
รายงานสํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปาเพ่ือรวบรวมสรุป และติดตามการปฏิบัติงาน 

  

แบบฟอรมท่ี 2  



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

2. ใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการดําเนินการใหสํานักปองกันรักษาปาและ
ควบคุมไฟปาตามแบบรายงานฉบับใหม (แบบ สปฟ. 01) ลวงหนาทุกวันศุกร ทางอีเมล 
info.forest.protect@gmail.com และสงรายงานประจําเดือนใหกรมปาไมทราบภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป และ
ใหรายงานปญหา อุปสรรค พรอมแนวทางการแกไข เพ่ือพิจารณาใหการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
ตอไป 
3. ฝายแผนงานดานปองกันรักษาปา สวนยุทธการดานการปองกันรักษาปา สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 
ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการ เพ่ือนํามาสรุปขอมูลเปนรายจังหวัด และรายงานผลการดําเนินการใหอธิบดี
กรมปาไม 

เกณฑการประเมิน : 
เปาหมายป 2565 ผลการดําเนินงาน 

40 ไร 2,370 ไร 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ําหนักตัวช้ีวัด 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได 
(คะแนนถวงน้ําหนัก) 

จํานวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับการปองกันการบุก
รุกทําลาย-เขาครอบครอง (ตัวชี้วัด 
Monitor)* 

- 
 

2,370 ไร - 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : - 
    
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : - 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
หลักฐานอางอิง : - 
 

  



รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

(….....…) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)        (..........) รอบ 9 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65)    
( ....)  รอบ 12 เดือน (ตั้งแต 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)  
 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ      
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คําอธิบาย : 

• เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริหารกรม ในการกํากับ ติดตาม ความกาวหนา เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนการทํางานท่ีกําหนดไวภายในชวงระยะเวลา 
1 ปงบประมาณ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย ตอบสนองตอเปาหมาย
การใหบริการหนวยงาน ยุทธศาสตร ภารกิจ นโยบายของกรมปาไม และนโยบายรัฐบาลซ่ึงประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ท่ีหนวยงาน จะตองดําเนินการในปงบประมาณ 
 

เกณฑการประเมิน : 
เปาหมายข้ันตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายข้ันสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ําหนักตัวช้ีวัด 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได 
(คะแนนถวงน้ําหนัก) 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 รอยละ 91 
( 75 คะแนน ) 

 

11.25 คะแนน 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : - 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : - 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 

หลักฐานอางอิง : - 
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รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดําเนินงานตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 สาขาปราจีนบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ
เก่ียวกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหารไดรับ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือ
รายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 

เกณฑการประเมิน : 
เปาหมายข้ันตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายข้ันสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ช่ือตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก
ตัวช้ีวัด 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ําหนัก) 

รอยละของการใชจายเงิน
งบประมาณ (ภาพรวม) 

15 รอยละ 99.99 
( 100 คะแนน ) 

15 คะแนน 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอางอิง : - 
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