
 
 

การประเมินสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

ตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วดั 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมาย
มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

การประเมินประสทิธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนักรอยละ 70 
1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอก
ควันและไฟปา (Hotspot) 

25 782 จุด 695 จุด 609 จุด 

2. จำนวนพื้นทีป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น (ไร) 25 664 ไร 700 ไร 736 ไร 
3. การเพ่ิมและพัฒนาพื้นทีป่าชมุชน 20 1 ปาชุมชน 2 ปาชุมชน 2 ปาชุมชน 
4. สัดสวนพืน้ที่สีเขียวพ้ืนที่เปนปาธรรมชาติ :
จำนวนพื้นที่ปาไม – สำรวจจากภาพถาย
ดาวเทียม (ไร) 

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

 
เปาหมาย 1,175,715.82 ไร 

5. จำนวนพื้นที่ปาไมที่ไดรับการปองกัน
การบุกรุกทำลาย – เขาครอบครอง  

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* เปาหมาย 40 ไร 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักรอยละ 30 
6. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนการปฏบิัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 รอยละ 60 รอยละ 95 
มากกวารอยละ 

95 

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

* ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ตองรายงานผลการดำเนินงานแตไมคิดคาคะแนนตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัด          สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี)       .   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ตัวชี้วัดของสำนัก น้ำหนัก (รอยละ) หนวยงานรับผิดชอบ 
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)  น้ำหนักรอยละ 70 
1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟ
ปา (Hotspot) 

25 
สวนปองกันรกัษาปาและ

ควบคุมไฟปา 
2. จำนวนพื้นทีป่าเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น (ไร) 25 สวนสงเสริมการปลูกปา 
3. การเพ่ิมและพัฒนาพื้นทีป่าชมุชน 20 สวนจัดการปาชุมชน 

4. สัดสวนพืน้ที่สีเขียวพ้ืนที่เปนปาธรรมชาติ :จำนวน
พ้ืนที่ปาไม – สำรวจจากภาพถายดาวเทียม (ไร) 

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

 
สวนจัดการที่ดินปาไม 

5. จำนวนพื้นที่ปาไมที่ไดรับการปองกันการบุกรุก
ทำลาย – เขาครอบครอง  

- 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

สวนปองกันรกัษาปาและ
ควบคุมไฟปา 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)  น้ำหนักรอยละ 30 

6. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 สวนอำนวยการ 
 

7. รอยละของการใชจายเงนิงบประมาณ 15 สวนอำนวยการ 
 

รวม 100  
 

หมายเหต ุ: สำนักจัดการทรัพยากรปาไมทุกสำนักและสาขาทุกสาขา สามารถพิจารณากำหนดตัวชี้วัดดังนี ้
1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมปาไม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดของสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ใชเกณฑการประเมินผล

ตัวชี้วัดของกรมปาไม และพิจารณาจากคาเปาหมายตามที่สำนักไดรับตามแผนปฏิบัตงิาน/โครงการ/กิจกรรม ของ
หนวยงาน 

3. กำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดรวมทุกตัวชี้วัด รวมเทากับ 100 หากตัวชี้วัดใดที่สำนักไมไดจัดทำ ใหนำน้ำหนักไปเฉลี่ยให
ตัวชี้วัดอื่น ๆ และน้ำหนักตัวชี้วัดสามารถปรับไดตามความสำคัญของตัวชี้วัดของแตะละหนวยงาน 
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หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

สวน
อำนวยการ 

สวนจัดการ
ที่ดินปาไม 

สวนจัดการ
ปาชุมชน 

สวนปองกนั
รักษาปาและ
ควบคุมไฟปา 

สวนสงเสริม
การปลูกปา 

ศูนยปาไม
สระบุรี 

ศูนยปาไม
ลพบุร ี

ศูนยปาไม
พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ศูนยปาไม
สิงหบุร ี

ศูนยปาไม
อางทอง 

ศูนยปาไม
ชัยนาท 

ศูนยปาไม
ปทุมธาน ี

ศูนยปาไม
นนทบุร ี

1. ระดับความสำเร็จของการจัดการ
หมอกควันและไฟปา (Hotspot) 

   O          

2. จำนวนพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน 
(ไร) 

    O         

3. การเพ่ิมและพัฒนาพื้นที่ปาชุมชน 
 

  O           

4. สัดสวนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เปนปา
ธรรมชาติ : จำนวนพ้ืนที่ปาไม - สำรวจ
จากภาพถายดาวเทียม (ตัวชี้วัด 
Monitor) 

 O            
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หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

สวน
อำนวยการ 

สวนจัดการ
ที่ดินปาไม 

สวนจัดการ
ปาชุมชน 

สวนปองกนั
รักษาปาและ
ควบคุมไฟปา 

สวนสงเสริม
การปลูกปา 

ศูนยปาไม
สระบุรี 

ศูนยปาไม
ลพบุร ี

ศูนยปาไม
พระนคร 
ศรีอยุธยา 

ศูนยปาไม
สิงหบุร ี

ศูนยปาไม
อางทอง 

ศูนยปาไม
ชัยนาท 

ศูนยปาไม
ปทุมธาน ี

ศูนยปาไม
นนทบุร ี

5. จำนวนพ้ืนที่ปาไมที่ไดรับการปองกัน
การบุกรุกทำลาย – เขาครอบครอง 
(ตัวชี้วัด Monitor)* 

   O          

6. รอยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

O S S S S S S S S S S S S 

7. รอยละของการใชจายเงิน
งบประมาณ 

O S S S S S S S S S S S S 
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

1. ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspot) 25 777   จุด  1,069   จุด 523    จุด 

คำอธิบาย   พิจารณาจากภารกิจของแตละสวนราชการที่เก่ียวของ เนื่องจากการบริหารจัดการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันของประเทศ มีสวนราชการหลายหนวยงานที่ตอง 
บูรณาการรวมกันจัดการจึงจะเปนผลสำเร็จ ในสวนของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีหนวยงานที่มีภารกิจเก่ียวของ ไดแก กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 
 ใชขอมูลสถานการณไฟปารายวันของ GISTDA ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 64 – เดือนกันยายน 65) 
 จำนวนจุดความรอน (Hotspots) ไมนับรวมจุดความรอน (Hotspots) ที่เกิดจากการจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ (การชิงเผา) 
 สถานการณหมอกควันและไฟปา หมายถึง พื้นที่ปาในความรับผดิชอบของกรมปาไมที่มีความเสี่ยงเกิดหมอกควันไฟปาทั่วประเทศ 
 พื้นที่ปาในความรับผิดชอบของกรมปาไม หมายถึง พื้นที่ปาไมที่ไดรบัการประกาศคุมครอง สงวน รักษาใหสามารถรักษาระบบนิเวศอำนวยประโยชนใหแกสังคมแล
ประเทศชาตโิดยแบงตามกฎหมายที่ใชคุมครองและมีหนวยงานใชกฎหมายดังกลาวคุมครอง ดูแล โดยกรมปาไม คุมครองดูแล ปาสงวนแหงชาต ิและพ้ืนที่ปาไม ตาม พรบ. ปาไม 
พ.ศ. 2484 
 จุดความรอน (Hotspot)  

- จุดความรอน (Hotspot) ในพ้ืนที่ปา จุดความรอนที่คาดวามสีาเหตุจากการเกิดไฟปาในพ้ืนที่ปา ที่ทำการตรวจวัดดวยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลโดยใชดาวเทียม   
       Suomi NPP Sensor VIIRS ที่ตรวจพบในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            - พื้นท่ีปาในความรับผิดชอบของกรมปาไม มีเนื้อที่ทัง้หมด  73.37 ลานไร ดังนี ้
                   1) พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จำนวน 1,221 ปา เนื้อที่ 62.85 ลานไร  

       2) พ้ืนที่ปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 เนื้อที่ 10.52 ลานไร 
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
เกณฑการประเมิน   

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

จุดความรอน (Hotspot) 
782 จุด 

(ลดลงรอยละ 10 เทียบกับคาเฉลี่ยจุดความรอน
ป 2562-2564) 

จุดความรอน (Hotspot) 
695 จุด 

(ลดลงรอยละ 20 เทียบกับคาเฉลี่ยจุดความรอน
ป 2562-2564) 

จุดความรอน (Hotspot) 
609 จุด 

(ลดลงรอยละ 30 เทียบกับคาเฉลี่ยจุดความ
รอนป 2562-2564) 

 

เง่ือนไข พิจารณาจากภารกิจของแตละสวนราชการที่เก่ียวของ เนื่องจากการบริหารจัดการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควนัของประเทศ มสีวนราชการหลายหนวยงานที่ตองบูรณาการ
รวมกันจัดการจึงจะเปนผลสำเรจ็ ในสวนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมมีหนวยงานที่มีภารกิจที่เก่ียวของ ไดแก กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และ
พันธุพืช 
ใชขอมูลสถานการณไฟปารายวันของ Gistda ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกนัยายน 2565) 
จำนวนจุดความรอน (Hotspots) ไมนับรวมจุดความรอน (Hotsports) ที่เกิดจากการจัดการเชื้อเพลงิตามหลักวชิาการ (การชงิเผา) 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                     

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

2. จำนวนพื้นที่ปาเศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึน           25 400 ไร 400 ไร  400 ไร 

คำอธิบาย   การปลูกปาเศรษฐกิจ  หมายถึง การดำเนินการปลูกไมยืนตนในท่ีดินของเอกชน ซึ่งเปนที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ตลอดจนในท่ีดินท่ีไดรับอนญุาตจาก
รัฐใหใชประโยชนได เพ่ือหวังผลสรางรายไดจากไมที่ปลูก ทำใหเกิดการสรางอาชีพ พัฒนาความเปนอยูของประชาชน และสงผลตอความสมดุลของระบบนเิวศ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพ้ืนที่เปาหมาย จำนวน 600 ไร ไดแก 
      กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไมยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม จำนวน 600 ไร 

เกณฑการประเมิน  

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

664 ไร  700 ไร 736 ไร 
 

เงื่อนไข - 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนสงเสรมิการปลูกปา สำนักจดัการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                     

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

3. การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปาชุมชน                20 - 45 ปาชุมชน 111 ปาชุมชน 
คำอธิบาย  1. ปาชุมชน คือ พื้นที่ปานอกเขตปาอนุรักษหรือพ้ืนที่อื่นของรัฐนอกเขตปาอนุรักษ ที่ไดรบัอนุมัติใหจดัตัง้เปนปาชุมชน โดยชุมชนรวมกับรฐัในการอนุรักษ ฟนฟู จัดการ 

บำรุงรักษา ตลอดจนใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพในปาชมุชน อยางสมดุลและยั่งยืน 
2. เปาหมายการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ปาชุมชน 
3. แผนจัดการปาชุมชน คือ แผนจัดการปาชุมชนท่ีชุมชนรวมกันจัดทำขึ้น เพ่ือใชในการจัดการปาชุมชน 
4. การเพิ่มพื้นท่ีปาชุมชน หมายถึง การสงเสริมใหราษฎรรวมกันจัดทำคำขอจัดตั้งปาชุมชน ตาม พ.ร.บ. ปาชุมชน พ.ศ. 2562 
5. การพัฒนาพื้นท่ีปาชุมชน หมายถึง การสงเสริม สรางความรูความเขาใจ ใหชุมชนสามารถจัดทำแผนจัดการปาชุมชน หรืออาจรวมถึงการจัดทำขอบังคับปาชุมชน การแบง

บริเวณเพ่ือการอนุรักษและบรเิวณเพ่ือการใชประโยชน 
เกณฑการประเมิน  

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1 ปาชุมชน 2 ปาชุมชน 
(ตามแผนงานป 65) 

        2 ปาชุมชน 
(มากกวาแผนงานป 2565 รอยละ 5) 

 
เงื่อนไข - 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนจัดการปาชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

 
 
 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                     

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
4. สัดสวนพื้นที่สีเขียวพื้นท่ีเปนปาธรรมชาติ : จำนวนพ้ืนที่ปาไม - สำรวจจากภาพถายดาวเทียม 

(ตัวช้ีวัด Monitor) 
- 
 
 

1,162,886.16 ไร 1,171,651.59 ไร 1,175,715.82 ไร 

คำอธิบาย   กรมปาไมรวมกับศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำเนินโครงการจัดทำขอมลูสภาพพื้นที่ปาไม ป พ.ศ. 2562 - 2563 เพ่ือสำรวจและวิเคราะห
สถานภาพของทรัพยากรปาไมทีม่อียูในปจจุบัน เพ่ือใหแผนท่ีปาไมและฐานขอมลูปาไมเปนมาตรฐาน ถูกตองตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการจดัการปาไมของ
ประเทศใหสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง 

 พิจารณาจากพื้นที่ปาไมของประเทศในความรับผดิชอบของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
 นิยามพ้ืนที่ปาไมที่ใชสำหรับการแปลตีความภาพถายดาวเทียม เพ่ือจัดทำขอมูลสภาพพื้นที่ปาไม หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณทีส่ามารถจำแนกไดวาเปนไมยืนตนปก

คลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินที่มีอยูตามธรรมชาติท่ีปรากฏลอมรอบดวยพื้นที่ท่ีจำแนกไดวาเปนพ้ืนที่ปาไม โดยไม
รวมถึงสวนยูคาลิปตสั หรือพ้ืนที่ทีม่ีตนไม แตประเมินไดวาผลผลติหลักของการดำเนินการไมใชเนื้อไม ไดแก พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 

 
เกณฑการประเมิน/ 
ผลการดำเนินงาน 

    *(ตัวช้ีวัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ตองรายงานผลการดำเนินงาน แตไมคิดคะแนน) 
เปาหมายป 2565 ผลการดำเนินงาน 
1,175,715.82 ไร .............. ไร  

เงื่อนไข - 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนจัดการทีดิ่นปาไม สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบรีุ) 

 
 
 
 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                     

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 

5. จำนวนพื้นที่ปาไมที่ไดรับการปองกันการบุกรุกทำลาย - เขาครอบครอง  (ตัวชี้วัด Monitor)* 
- 
 
 

50.73 ไร 459-2-02 ไร  36 ไร 

คำอธิบาย   พิจารณาจากผลการดำเนินงานของจำนวนพ้ืนที่ปาไมที่ไดรับการปองกันการบุกรุกทำลาย - เขาครอบครอง (ไร)  
 จำนวนพื้นที่ปาไมที่ไดรับการปองกันการบุกรุกทำลาย - เขาครอบครอง (ไร) หมายถึง จำนวนพื้นที่ปาไมที่หนวยงานที่รับผิดชอบ หรือ เจาหนาที่ผูตรวจยดึ ไดแสดงการเขา
ครอบครองพ้ืนที่โดยการดำเนินการตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แหง พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 
2507 ที่ดำเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มาตรา 25 พระราชบัญญตัิปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อไดกำหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และรัฐมนตรีไดแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวน
แหงชาติน้ันแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจดังตอไปนี ้
           (1) สั่งใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทำใด ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำผดิ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
           (2) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทำผิดตอพระราชบัญญตัิน้ี รื้อถอนแกไขหรือทำประการอ่ืนใดแกสิ่งที่เปนอันตราย หรือสิ่งท่ีทำใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติภายในเวลา

ที่กำหนดให 
           (3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แกไขหรือทำประการอ่ืน เมื่อผูกระทำผิดไมปฏิบัติตาม (2) ไมปรากฏตัวผูกระทำผิดหรือรูตัวผูกระทำผิดแตหาตัวไมพบ ถาพนักงานเจาหนาที่ได

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวและไดเสียคาใชจายเพื่อการนั้น ใหผูกระทำผิดชดใชหรือออกคาใชจายนั้นทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่นำทรัพยสินทีย่ึดไวได
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวธิีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือชดใช คาใชจายนั้น และใหนำความในมาตรา 1327 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแก
เงนิที่ไดจากการขายทรัพยสินนั้นโดยอนุโลม 

           (4) ดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกปาสงวนแหงชาติในกรณีที่มเีหตุฉกุเฉิน 
 ขั้นตอนการดำเนินงานในป 2565 

1. สำนักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปาทำหนังสือแจงใหสำนักจดัการทรัพยากรปาไมที่ 1-13 และสำนกัจัดการทรัพยากรปาไมสาขาทุกสาขาทราบถึงกระบวนการ
ดำเนินงานตาม มาตรา 25 แหงพระราชบญัญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบ ขั้นตอนท่ี 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 
ขั้นตอนที่ 3 การรื้อถอน และขั้นตอนที่ 4 การชำระเงิน โดยในการจัดทำตัวชี้วัด ขั้นตอนท่ีจะใชในการรายงาน และนับเปนผลงานตัวชี้วัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนาม



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

2562 2563 2564 
ประกาศตาม ม.25 โดยเริม่นับคาเปาหมายพื้นที่เปนข้ันตอนการดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) โดยหนวยปองกันรักษาปาในพ้ืนที่เปนผูดำเนินการ ภายใตสำนัก
จัดการทรัพยากรปาไม รายงานสำนักปองกันรักษาปาและควบคมุไฟปาเพ่ือรวบรวมสรุป และตดิตามการปฏิบัติงาน 

2. ใหสำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการดำเนินการใหสำนักปองกันรกัษาปาและควบคมุไฟปาตามแบบรายงานฉบับใหม (แบบ สปฟ. 
01) ลวงหนาทุกวันศุกร ทางอีเมล info.forest.protect@gmail.com และสงรายงานประจำเดือนใหกรมปาไมทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และใหรายงาน
ปญหา อุปสรรค พรอมแนวทางการแกไข เพ่ือพิจารณาใหการดำเนนิการบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไวตอไป 

3. ฝายแผนงานดานปองกันรักษาปา สวนยุทธการดานการปองกันรักษาปา สำนักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ทำหนาที่รวบรวมขอมลูผลการดำเนินการ เพ่ือนำมา
สรุปขอมลูเปนรายจังหวัด และรายงานผลการดำเนินการใหอธิบดีกรมปาไม 

เกณฑการประเมิน      
*(ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่ตองรายงานผลการดำเนินงาน แตไมคิดคะแนน) 

เปาหมายป 2565 ผลการดำเนินงาน 
40 ไร .............. ไร  

เงื่อนไข   ในการจัดทำตัวชี้วัด ขั้นตอนทีจ่ะใชในการรายงาน และนับเปนผลงานของตัวชี้วัด คือ ขั้นตอนที่ 2 ลงนามประกาศตาม ม.25 โดยเริ่มนับคาเปาหมายพืน้ที ่
เปนข้ันตอนการดำเนินการตามแบบ ปส.ม.25 (ค) 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนปองกันรกัษาปาและควบคมุไฟปา สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                     

 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ขอมูลพืน้ฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
6. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย   
                 งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15 98.75 % 96.91 % 94.19 % 

คำอธิบาย  1. เปนเครื่องมือสำคัญสำหรับผูบริหารกรม ในการกำกบั ติดตาม ความกาวหนา เพ่ือประเมินประสิทธผิลของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนการทำงานที่กำหนดไวภายในชวงระยะเวลา 1 ปงบประมาณ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานใหบรรลุเปาหมาย ตอบสนองตอเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ยุทธศาสตร ภารกิจ นโยบายของกรมปาไม และนโยบายรฐับาลซึ่งประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม
ตาง ๆ ที่หนวยงาน จะตองดำเนินการในปงบประมาณ 

3. สูตรการคำนวณ 
                  ผลรวมรอยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ในรอบการประเมิน) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจำปของสำนัก 
                                                 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ของสำนัก 

 

เกณฑการประเมิน   

เปาหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 มากกวารอยละ 95 
 

เง่ือนไข  
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี)  



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                     

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ขอมูลพืน้ฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 

7. รอยละของการใชจายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) 15 98.75 % 96.91 % 94.19 % 

คำอธิบาย   การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ทั้งนี้ไม
รวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการเก่ียวกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่กลุมพัฒนาระบบ
บริหารไดรับ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจำไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทนุไป
รายจายประจำ) จะมียอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคำนวณ 

 สูตรการคำนวณคาคะแนน 
 

                                            จำนวนเงินงบประมาณที่สามารถใชจายไดจริง ของสำนัก 
                     จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับจัดสรร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-4)** ของสำนัก 
 

 
เกณฑการประเมิน   

เปาหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 60 รอยละ 95 รอยละ 100 
 
 
 
 

 

X 100 



                                                                                              การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) กรมปาไม                                     

 

ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ขอมูลพืน้ฐาน (Baseline data) 

2562 2563 2564 
เง่ือนไข  โดยไมนับรวมกรณีมีเหตุสดุวิสัยทีห่นวยงานไมสามารถดำเนินการใชจายงบประมาณได กอนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือกรณมีีงบประมาณเหลือจาย หรือหมดความจำเปนในการ

ใชงบประมาณฯ จากการโอนจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหลังวันท่ี  15 สิงหาคม  2564  และสงงบประมาณคืนกรมฯ 
 หลักฐานเชิงประจักษ : รายงานระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  สวนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


