
 

 

 
 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักจัดกำรทรพัยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ 

(สุรำษฎร์ธำนี) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

และ 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑๑๑  ((สุรำษฎร์ธำนีสุรำษฎร์ธำนี))  

กรมป่ำไม้ กรมป่ำไม้   







ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
                                                           ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี)  กรมป่ำไม้ 

 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) - ๑ 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมป่ำไม้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชำติ 

 

พันธกิจ  

 ป้องกันรักษำป่ำ 
 จัดกำรที่ดินป่ำไม้ 
 ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้  
 ส่งเสริมกำรปลูกป่ำในเชิงเศรษฐกิจ  
 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในรูปแบบป่ำชุมชน ป่ำในเมือง วนเกษตร และอื่น ๆ 
 พัฒนำกำรอนุญำต และกำรบริกำร 
 วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรจัดกำร และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำไม้ รวมถึงกำรก ำหนด

มำตรฐำนและกำรรับรอง 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์  

 กำรอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรป่ำไม้ เพื่อ
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

 วิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสร้ำงควำมพร้อมในกำรรองรับผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
                                                                    ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) กรมป่ำไม้ 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี)-๒ 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชำติ 

 

 

พันธกิจ  

 ป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 
 จัดกำรที่ดินป่ำไม้ 
 ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ 
 ส่งเสริมกำรปลูกป่ำในเชิงเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในรูปแบบป่ำชุมชน  ป่ำในเมือง วนเกษตร และอื่นๆ 
 พัฒนำกำรอนุญำตและกำรบริกำร 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์  

 กำรอนุรักษ์  ป้องกัน  ฟื้นฟ ู และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรป่ำไม้ 
เพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
                                                                    ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) กรมป่ำไม้ 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี)-๓ 

 

กำรประเมินส ำหรับส่วนรำชกำร ประกอบด้วย มิติ ๒ มิติ น  ำหนักรวมร้อยละ ๑๐๐ ดังนี  
๑. มิติที่  ๑ มิติภำยนอก ร้อยละ ๗๐ 
๒. มิติที ่๒  มิติภำยใน       ร้อยละ ๓๐ 

 

กำรประเมินส ำหรับส่วนรำชกำร ค ำนวณจำกผลคะแนนถ่วงน  ำหนักของมิติ ๔ ด้ำน ดังนี  

ผลคะแนน 
น  ำหนัก 
(%) 

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.  ผลคะแนนถ่วงน  ำหนักของ  
มิติภำยนอก 

๗๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.  ผลคะแนนถ่วงน  ำหนักของ  
มิติภำยใน  

๓๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
                                                                     ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สรุำษฎร์ธำนี) กรมป่ำไม้ 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) - ๔ 

ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) กรมป่ำไม้  

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2556 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
หมำยเหตุ 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มิติภำยนอก น้ ำหนักในกำรค ำนวณผลคะแนนร้อยละ ๗๐ โดยมีตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

 กำรประเมินประสิทธิผล ( ผลลัพธ์และผลผลิต ) 

๑. ร้อยละของจ ำนวนพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำย
ที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือจัดกำร
ตำมหลักวิชำกำร 

๒๐ ๓ ๕ 
(๓,๒๑๗ ไร่) 

๕ 
(๒,๓๓๑ ไร่) 

๕
(๒,๔๔๓
ไร่) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๒.ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรตรวจติดตำม
กำรแจกจ่ำยกล้ำไม้และน ำไปปลูกในพื้นที่ 
ลุ่มน้ ำ 

๑๐ ๓ - - - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๓. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร 
ป่ำไม ้

๑๐ ๕ ๔ ๑๓ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๔. จ ำนวนรำษฎรที่ได้รับกำรตรวจสอบ
รับรองสิทธิท ำกินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 

๒๐ ๑,๐๐๐ 
รำย 

๒,๕๓๗ 
รำย 

๓,๙๖๓ 
รำย 

๑,๖๒๔ 
รำย 

๑,๐๐๐ 
รำย 

๑,๐๕๖ 
รำย 

๑,๑๑๒ 
รำย 

๑,๑๖๘ 
รำย 

๑,๒๒๔ 
รำย 

 

น้ ำหนักรวม ๖๐           

 กำรประเมินคุณภำพ 

๕. ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

๑๐ ๓ ๘๒.๗๒ ๗๘ ๙๐.๔๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕  

            

น้ ำหนักรวม ๑๐           

มิติภำยใน  น้ ำหนักในกำรค ำนวณผลคะแนนร้อยละ ๓๐ โดยมีตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

 กำรประเมินประสิทธิภำพ 

๖. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ 

(๔)           

     ๖.๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของ 
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

๑ ๓ ๗๕.๗๘ ๗๙.๑๕ ๗๒.๗
๙ 

๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐  

     ๖.๒ ร้อยละควำมส ำเร็จของ 
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 
๖ เดือนแรก 

๑ ๓ - - - ๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐  

     ๖.๓ ร้อยละควำมส ำเร็จของ 
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 

๑ ๓ ๙๙.๙๒ ๙๙.๔๔ ๙๙.๙๙ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖  



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
                                                                     ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สรุำษฎร์ธำนี) กรมป่ำไม้ 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) - ๕ 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2556 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
หมำยเหตุ 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๒ เดือน 
     ๖.๔ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน 

๑ ๓ ๙๙.๙๒ ๙๙.๔๔ ๙๙.๙๙ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖  

๗. ระดับควำมส ำเร็จของปริมำณผลผลิตที่
ท ำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยผลผลิต
ตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย 

๓ ๕ - - ๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  

๘. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร 

๔ ๓ - - ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๙. ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุง
กระบวนกำร 

๔ ๓ - - - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

น้ ำหนักรวม ๑๕           

 กำรพัฒนำองค์กำร 
๑๐. ระดับควำมส ำเร็จของค่ำเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร
ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 

๗ ๓ - - ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๑๑. ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำ/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำประจ ำปี 

๘ ๓ - - ๕๔.๑๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

น้ ำหนักรวม ๑๕           

น้ ำหนักรวมทั้งหมด ๑๐๐           

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
               ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) กรมป่ำไม้ 

 
 

 

สารบัญ 

หน้า 
       

รายละเอียดตัวชีว้ัดระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎรธ์านี) กรมป่าไม้ 

มติภิายนอก 

การประเมินประสทิธิผล ( ผลลัพธ์และผลผลิต ) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑. ร้อยละของจ านวนพื้นท่ีป่าถูกบุกรุกท าลายท่ีได้มกีารด าเนนิการตามกฎหมาย             ๑ 

                หรือจัดการตามหลักวิชาการ  

ตัวช้ีวัดท่ี ๒. ระดับความส าเร็จของผลการตรวจติดตามการแจกจ่ายกลา้ไมแ้ละน าไปปลูก              ๕ 

                ในพืน้ท่ีลุม่น้ า 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนงานการสง่เสริมและพัฒนาการป่าไม ้            ๘ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔. จ านวนราษฎรท่ีได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิท ากินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ           ๑๐ 

การประเมินคณุภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ              ๑๔

มติภิายใน 

การประเมินประสทิธิภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๖. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

             ตัวช้ีวัดท่ี  ๖.๑ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจา่ยลงทุน           ๑๘ 

             ตัวช้ีวัดท่ี  ๖.๒ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม           ๒๑ 

๖ เดอืนแรก 

             ตัวช้ีวัดท่ี  ๖.๓ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม           ๒๔ 

๑๒ เดอืน 

             ตัวช้ีวัดท่ี  ๖.๔ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามแผน           ๒๗ 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๗. ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีท าไดจ้รงิเปรียบเทียบกับเปา้หมายผลผลติ          ๓๐ 

                 ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๘. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน            ๓๓ 

                 ของสว่นราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๙. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ              ๓๕ 

การพัฒนาองค์การ 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๑๐. ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกัในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการ            ๓๗ 

                 ตามนโยบายการก ากับดูแลองคก์ารท่ีดี 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๑๑. ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา/ฝกึอบรม/ประชุม/สัมมนาประจ าปี           ๔๑ 

 

แผนผังยุทธศาสตร์และตารางแสดงความรับผิดชอบ (O/S Matrix)              ๔๔ 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
               ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) กรมป่ำไม้ 

 
 

 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หน้า... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑  
(สุราษฎร์ธานี) 
กรมป่าไม ้

(KPI Template) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของระดับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หน้า... 
 

แบบฟอร์มและตัวอย่างการการเขียนรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามตามค ารับรอง 

การปฏิบัติราชการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑  

(สุราษฎร์ธานี) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑ 

มิติภายนอก 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏบิัติราชการ : การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑: ร้อยละของจ ำนวนพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
                    หรือจัดกำรตำมหลักวิชำกำร 
 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก   :  ร้อยละ ๒๐ 

ค าอธิบาย :  
     ๑. พื้นที่ป่า หมำยถึง พื้นที่ป่ำชนิดต่ำงๆ เช่น ป่ำดงดิบ ป่ำชำยเลน ป่ำเบญจพรรณ ป่ำเต็งรัง ป่ำพรุ และ
ป่ำชำยหำด เป็นต้น ไม่ว่ำจะอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ 
และป่ำโครงกำร ทั้งน้ี พื้นที่ป่าชายเลน ให้หมายถึง พื้นที่ป่ำชำยเลนตำมแผนกำรจ ำแนกกำรใช้ที่ดินป่ำชำยเลนของ
กรมป่ำไม้ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งตำมมติคณะรัฐมนตรีก ำหนดไว้เพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ ำ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ 
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพื่อป้องกันภัยธรรมชำติ โดยเป็นป่ำที่อยู่ในบริเวณพื้นที่น้ ำทะเลท่วมถึง ทั้งที่เป็นป่ำ
ชำยเลนตำมธรรมชำติ ป่ำชำยเลนที่ปลูกทดแทนในบริเวณที่เสื่อมโทรมหรือรกร้ำงว่ำงเปล่ำหรือปลูกในที่ดินงอกใหม่ที่
เป็นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงป่ำชำยเลนที่มีเอกสำรสิทธ์ิ หรือพื้นที่ป่ำที่มีหนังสือรับรองกำรเข้ำท ำประโยชน์จำกทำง
รำชกำร 
    ๒. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลาย หมำยถึง  พื้นที่ป่ำไม้ซึ่งถูกลักลอบตัดต้นไม้จนมีสภำพเสื่อมโทรม และ

พื้นที่ป่ำไม้ซึ่งถูกแผ้วถำงท ำลำยยึดถือครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย  สะสมถึงปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๕๖ 

แต่ไม่รวมถึง    

     ๒.๑) พื้นที่ป่ำไม้ซึ่งถูกท ำลำยโดยไฟป่ำหรือจำกภัยธรรมชำติอื่น     

    ๒.๒) พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ และพื้นที่ป่ำชำยเลนที่มีเอกสิทธ์ิ หรือมีหนังสือ

รับรองกำรเข้ำท ำประโยชน์จำกทำงรำชกำร 

   ๒.๓) พื้นที่นำกุ้งร้ำง  พื้นที่ป่ำเดิมที่ไม่มีสภำพกำรฟื้นตัว  

               ๒ .๔) พื้นที่ป่ำที่ถูกยึดถือครอบครองมำก่อนและอยู่ระหว่ำงกำรตรวจพิสูจน์สิทธิ

ครอบครองตำมกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

     ๒.๕) พื้นที่ป่ำที่ถูกตรวจยึดโดยเจ้ำหน้ำที่แต่คดีควำมยังไม่ถึงที่สุด 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒ 

              ๓. การด าเนินการตามกฎหมาย หมำยถึง  กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย  ขั้นตอนระเบียบวิธีของ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติเม่ือมีกำรตรวจพบกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ  รวมทั้งกำรก ำกับ ติดตำมผลคดีที่

ได้มีกำรตรวจยึดด ำเนินคดีดังกล่ำว   

              ๔. การจัดการตามหลักวิชาการ  หมำยถึง กำรด ำเนินกำรก ำกับ ควบคุมและจัดกำรพื้นที่ป่ำถูกบุกรุก

ท ำลำย(ตำมข้อ ๓) ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับหลักวิชำกำร  ดังต่อไปน้ี 

                            ๔.๑ ตรวจสอบ รังวัดขนำดพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยให้ถูกต้องชัดเจน จัดท ำพิกัดพื้นที่และแผนที่ 

พร้อมทั้งป้ำย/เครื่องหมำยเพื่อแสดงสถำนภำพกำรเป็นพื้นที่ป่ำในควำมดูแลของหน่วยงำนรัฐ และติดประกำศเพื่อ

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน/ชุมชนในท้องถิ่นและสำธำรณชนได้รับทรำบ 

                            ๔.๒ ด ำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรคุ้มครอง ดูแลรักษำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู

และจัดกำรพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยจนมีสภำพเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภำพป่ำตำมธรรมชำติและมีควำมอุดม

สมบูรณ์ (Land Reclamation & Rehabilitation) โดยวิธีกำรที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำง

กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  อำทิเช่น 

     ๑) บูรณำกำรกำรจัดกำรคุ้มครอง ป้องกันดูแลรักษำพื้นที่กับหน่วยงำนที่มีศักยภำพและมีควำม

พร้อมทั้งหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ภำคเอกชน และองค์กรพัฒนำ เช่น กระทรวงกลำโหม มูลนิธิ องค์กรที่ด ำเนินกำรด้ำน

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

     ๒) เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ดูแลรักษำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดกำรพื้นที่ให้กลับคืนสภำพป่ำหรือ

ระบบนิเวศตำมธรรมชำติ  ในรูปแบบต่ำงๆ เช่นส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน กำรปลูกป่ำประชำอำสำ กำรจัดสร้ำง

สวนรวมพรรณไม/้แปลงสำธิต หรืออื่นๆ โดยร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่นหรือสถำบัน องค์กร/หน่วยงำนทั้งในและนอก

ภำครัฐ 

     ๓) จัดให้มีโครงกำร/กิจกรรมปลูกต้นไม้หรือฟื้นฟูระบบนิเวศตำมแนวพระรำชด ำริหรือโดยวิธี

เลียนแบบธรรมชำติ หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวขอบเขตพื้นที่ป่ำที่ถูกบุกรุกท ำลำยที่ตรวจพบและยึดคืน 

     ๔) ด ำเนินกำรในเชิงบริหำรจัดกำรเพื่อให้มีกำรก ำกับ ควบคุมพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยซึ่งยึดคืนมำ

ได้ให้ได้รับกำรดูแลจัดกำรอย่ำงเข้มข้นมำกขึ้น เช่น   ๑) มีกำรมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำให้

เจ้ำหน้ำที่โดยมีตัวชี้วัดอย่ำงชัดเจน   ๒) ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำข้อตกลง/กติกำชำวบ้ำนในกำรคุ้มครองดูแลรักษำ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยที่ตรวจพบและยึดคืน   ๓) กำรจัดท ำคู่มือ/แนวปฏิบัติส ำหรับพื้นที่ป่ำถูกบุกรุก

ท ำลำย เป็นต้น 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๓ 

วิธีการค านวณ 

จ ำนวนพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือจัดกำรตำมหลักวิชำกำร X ๑๐๐ 

       จ ำนวนพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยทั้งหมด (สะสมถึงปี ๒๕๕๖)(สะสมตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
ร้อยละของจ ำนวนพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือจัดกำรตำมหลัก

วิชำกำรไม่น้อยกว่ำ ๓๐ 

๒ 
ร้อยละของจ ำนวนพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือจัดกำรตำมหลัก

วิชำกำรไม่น้อยกว่ำ ๔๐ 

๓ 
ร้อยละของจ ำนวนพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือจัดกำรตำมหลัก

วิชำกำรไม่น้อยกว่ำ ๕๐ 

๔ 
ร้อยละของจ ำนวนพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือจัดกำรตำมหลัก

วิชำกำรไม่น้อยกว่ำ ๖๐ 

๕ 
ร้อยละของจ ำนวนพื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำยที่ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือจัดกำรตำมหลัก

วิชำกำร  ≥ ๗๐ 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข :  



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๔ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เหตุผลที่ยอมรับว่ำยังคงมีกำรบุกรุกท ำลำยพื้นที่ป่ำ เน่ืองจำกมีปัจจัยที่

ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น ผลจำกนโยบำยของรัฐบำลที่เก่ียวข้องกับกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชเพื่อกำรผลิตพลังงำน

ทดแทน และกำรส่งเสริมกำรปลูกยำงพำรำ และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว รวมทั้ง นโยบำยอื่นๆ ที่อำจส่งผลเป็น

แรงผลักดันให้มีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

พื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำย (รวม) ไร่ ๓,๒๑๗ ๒,๓๓๑ ๒,๔๔๓ - 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรรวบรวมผลกำรปฏิบัติและ

จัดท ำรำยงำน  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :    ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔  ,  ๐๘๑- ๓๐๔-๘๒๔๗  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นำยธนิต  สังขนิตย์ 

  ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ  

เบอร์ติดต่อ :    ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ ,  ๐๘๑- ๘๙๑-๕๒๑๓ 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จของผลการตรวจติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้ 

                และน าไปปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ า 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๕ 

หน่วยวัด :ระดับ 

น้ าหนัก :ร้อยละ ๑๐ 

ค าอธิบาย :  

   ๑.กล้าไม้ หมายถึง กล้ำไม้ค้ำงปี และกล้ำไม้ในปีงบประมำณ พ .ศ.๒๕๕๖  ที่ได้เพำะช ำเพื่อ
วัตถุประสงค์กำรน ำไปปลูกฟื้นฟู  บ ำรุงรักษำหรือแจกจ่ำยให้ กับโครงกำร หน่วยงำนภำครัฐ /ท้องถิ่น 
สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน ชุมชน/ประชำชนทั่วไปเพื่อน ำไปปลูกหรือบ ำรุงพื้นที่ประเภทต่ำงๆ ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ ำ
หลัก ๒๕ ลุ่มน้ ำ 
   ๒.แหล่งเพาะช ากล้าไม้ หมายถึง ส ำนัก ส่วน กลุ่ม สถำนี ศูนย์ หน่วย โครงกำร ที่อยู่ในสังกัดกรม
ป่ำไม้ ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนเพำะช ำกล้ำไม้ ดูแลบ ำรุงรักษำกล้ำไม้ และแจกจ่ำยกล้ำ
ไม้ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ - จัดท ำฐำนข้อมูลกล้ำไม้และแหล่งเพำะช ำกล้ำไม้ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด (บัญชีชนิดและ
จ ำนวนกล้ำไม้ ควำมเหมำะสมของชนิดกล้ำไม้กับประเภทพื้นที่ พิกัดที่ต้ัง พร้อมแผนที่) 

 -จัดท ำหลักเกณฑ์/ระเบียบกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ พร้อมทั้งพัฒนำแนวทำงกำรติดตำมผลกำรน ำกล้ำ
ไม้ไปปลูกในพื้นที่ประเภทต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ 

๒ -ด ำเนินกำรเพำะช ำกล้ำไม้และดูแลรักษำกล้ำไม้ค้ำงปีครบตำมเป้ำหมำยร้อยละ๑๐๐ 

๓ -ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ และน ำกล้ำไม้ไปปลูก โดยพบว่ำมีผลกำรน ำ กล้ำไม้
ไปปลูกไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ 

๔ -ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ และน ำกล้ำไม้ไปปลูก โดยพบว่ำมีผลกำรน ำ กล้ำไม้
ไปปลูกไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๕ -ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ และน ำกล้ำไม้ไปปลูก โดยพบว่ำมีผลกำรน ำ กล้ำไม้
ไปปลูกไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ 

 

 

วิธีการค านวณ 

จ ำนวนกล้ำไม้ที่น ำไปปลูก      X   ๑๐๐ 
                                       จ ำนวนกล้ำไม้ที่แจกจ่ำย(ตำมเง่ือนไข) 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๖ 

 

เงื่อนไข : 

  จ ำนวนกล้ำไม้ที่แจกจ่ำย(ตำมเง่ือนไข) ที่จะน ำมำค ำนวณครั้งน้ี คือ   

   ๑.กล้ำไม้ที่แจกจ่ำยส ำหรับโครงกำรประชำอำสำปลูกป่ำ ๘๐๐ ล้ำนกล้ำ ๘๐ พรรษำมหำรำชิน ีเฉลิม

พระเกียรติสมด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เน่ืองในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม 

๒๕๕๕ ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐ/ท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน ชุมชน/ประชำชน ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้ขอรับกล้ำ

ไม้ไปปลูกขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ กล้ำ ส ำหรับป่ำชำยเลน ๒,๐๐๐ กล้ำตำมระเบียบกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ 

   ๒.ส ำหรับกำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ที่ไม่เป็นไปตำมข้อ ๑  จะไม่น ำไปใช้ค ำนวณในกำรตรวจติดตำมผล

กำรน ำกล้ำไม้ไปปลูกครั้งน้ี 

   ๓.กรณีที่ไม่ได้รับประมำณสนับสนุนในกำรตรวจติดตำมฯ ให้น ำจ ำนวนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำปีมำค ำนวณตำมเกณฑ์ระดับที่ ๔ และ ๕ 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำน โดยรวบรวม

ผลกำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนที่มอบหมำยให้ปฏิบัติ  คือ สถำนีเพำะช ำกล้ำไม้จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ,ชุมพร และ
ระนอง 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด เป้าหมาย 

ปี ๒๕๕๖ 

กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว   

งบปกต ิ กล้ำ ๕๒๓,๐๐๐ 

รวม กล้ำ ๕๒๓,๐๐๐ 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๗ 

เบอร์ติดต่อ  :             ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล        : นำยสัจรินทร์  ศรีเสน 

 ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  

เบอร์ติดต่อ :    ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ , ๐๘๑ ๗๘๗ ๗๕๙๙ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานส่งเสริมและพัฒนางานด้านป่าไม้ 

หน่วยวัด :ระดับ 

น้ าหนัก :ร้อยละ ๑๐ 

ค าอธิบาย :  

กิจกรรมที่น ำมำประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรป่ำไม้ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของกรมป่ำไม้ ได้แก่ 
 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๘ 

 (๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

  - กำรด ำเนินงำนกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน หมำยถึง ภำพรวมของกำรส่งเสริมสนับสนุนให้

รำษฎรในชุมชนท่ีก ำหนดเข้ำมำมีส่วนร่วมกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรป่ำชุมชนในพื้นที่ที่

ได้รับอนุญำต เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุม ดูแล รักษำ หรือบ ำรุงซึ่งทรัพยำกรป่ำไม้ และให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน

และประเทศชำติ 

  - กำรอนุมัติโครงกำรป่ำชุมชน หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจของอธิบดีกรมป่ำไม้ตำมกฎหมำย  อนุมัติโครงกำร

ป่ำชุมชนท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ร่วมกับชุมชนจัดท ำเสนอเป็นกำรจัดตั้งป่ำชุมชน    

  ซึ่งกำรจัดตั้งป่ำชุมชนเป็นกิจกรรมหน่ึงของกระบวนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน และเป็นผลจำกกำรที่

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไปส่งเสริมกำรด ำเนินงำนป่ำชุมชนให้รำษฎรเกิดควำมตระหนักเห็นประโยชน์และคุณค่ำของ

ทรัพยำกรป่ำไม้ จึงรวมกลุ่มกันแสดงควำมประสงค์ขออำสำเข้ำร่วมด ำเนินงำนกับภำครัฐ โดยกลุ่มรำษฎรน้ันเป็นผู้ที่

มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ จ ำนวน ๕๐ คนขึ้นไป ร่วมกันยื่นค ำขออนุญำตจัดท ำโครงกำรป่ำชุมชนตำมแบบ 

ปชช.๑ และมีกำรร่วมกันตรวจสอบสภำพป่ำฯ ตำมแบบ ปชช.๒ ซึ่งระหว่ำงน้ันจะมีกำรแนะน ำให้ชุมชนจัดท ำ

ประชำคมเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนและจัดท ำโครงกำรป่ำชุมชน ตำมแบบ ปชช.๓ เสนอต่อ  กรมป่ำไม้ โดยอธิบดี

กรมป่ำไม้จะพิจำรณำอนุมัติโครงกำรป่ำชุมชนเม่ือได้ตรวจสอบแล้ว และสั่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไปด ำเนินงำน

ร่วมกับชุมชนในพื้นที่น้ัน ๆ ตำมอ ำนำจท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ที่เก่ียวข้อง 

- ระดับควำมส ำเร็จ  พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนป่ำชุมชนพื้นที่หมู่บ้ำนที่ได้รับกำรก ำหนดให้ 

ด ำเนินงำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชนในปีงบประมำณ พ.ศ.255๖ จ ำนวน ๖ หมู่บ้ำน ที่ได้ด ำเนินงำนโครงกำร

บริหำรจัดกำรพื้นท่ีโดยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

 

 

 (๒) กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 
  กำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำป่ำไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ำยแบบบูรณำกำร พิจำรณำจำกจ ำนวนโครงกำร
พัฒนำป่ำไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ำยแบบบูรณำกำรที่ได้รบัอนุมัติให้ด ำเนินกำรโครงกำรและด ำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร ได้แก่ 

๑.ส่งเสริมให้องค์กรและเครือข่ำย ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีส่วนร่วมกับภำครัฐใน 

กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติภำยในชุมชน 
๒.ส่งเสริมให้องค์กรและเครือข่ำย ที่เขำ้ร่วมโครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในพื้นที่รับผิดชอบให้มีควำม

ร่มรื่น สวยงำม ป้องกันกำรเข้ำไปใช้พื้นที่ป่ำโดยไม่ถูกต้อง  และเป็นกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชน 
๓.ปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติแก่เยำวชนและบุคคลท่ัวไป 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๙ 

- เป้ำหมำยกิจกรรมพัฒนำป่ำไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ำยแบบบูรณำกำร จ ำนวน ๓ จังหวัด 

 

ตารางกิจกรรม  และหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

ล าดับ กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 
(๑) กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน ส่วนจัดกำรป่ำชุมชน  

(๒) กิจกรรมพัฒนำป่ำไม้ร่วมกับองคก์ร
และเครือข่ำยแบบบูรณำกำร 

ส่วนจัดกำรป่ำชุมชน  

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

โดยที่ 
ระดับ ๑ : ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของแผนปฏิบัติงำนปี ๒๕๕๖ 
ระดับ ๒ :  ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของแผนปฏิบัติงำนปี ๒๕๕๖ 
ระดับ ๓ :  - ร้อยละ ๘๕ ของผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ประชำชน ชุมชน 

               กลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ 
      - ร้อยละ ๗๕ ของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีควำมพึงพอใจต่องำนกำร 

              ส่งเสริมและพัฒนำกำรป่ำไม้ 

ระดับ ๔ :  - ร้อยละ ๙๐ ของผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ประชำชน ชุมชน 

      กลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ 

      - ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีควำมพึงพอใจต่องำนกำร 

              ส่งเสริมและพัฒนำกำรป่ำไม้ 

ระดับ 5 :   - ร้อยละ ๙๕ ของผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ประชำชน ชุมชน  

              กลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ 

                - ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีควำมพึงพอใจต่องำนกำร 

              ส่งเสริมและพัฒนำกำรป่ำไม้ 

 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑๐ 

เงื่อนไข : 

  ส่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำรตำมแผนในระดับท่ี ๑ ได้มำกกว่ำร้อยละ ๙๐ จึงจะพิจำรณำประเมินผลคะแนนใน

ระดับ ที่ ๒-๕ 

วิธีการถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ 

 - กำรประชำสัมพันธ์ ติดตำมแนะน ำ 

 - กำรเผยแพร่ควำมรู ้

 - กำรฝึกอบรม สัมมนำ และกำรแสดงนิทรรศกำร 

 - กำรสร้ำงเครือขำ่ย 

การน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ได้แก่ 

๑.กำรถ่ำยทอดและประชำสัมพันธ์ต่อ 

๒.สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ 

๓.ใช้สอยในครัวเรือน 

๔.เพิ่มรำยได้เม่ือจ ำหน่ำย 

๕.ลดรำยจ่ำยเมื่อใช้สอย 

การประเมินผลความพึงพอใจและความสามารถการน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ใช้ผู้

ประเมินอิสระจำกภำยนอก 
 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน

ส่งเสริมและพัฒนำกำรป่ำไม้ 
    

(1) กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน หมู่บ้ำน ๔ ๑๓ ๖ 

(2) กจิกรรมพัฒนำป่ำไม้ร่วมกับองค์กรและ
เครือข่ำยแบบบูรณำกำร 

จังหวัด ๓ ๓ ๓ 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑๑ 

 
 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ส่วนจัดกำรป่ำชุมชน เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำน โดยรวบรวมผล

กำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนที่มอบหมำยให้ปฏิบัติ และส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบใน
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :             ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔  , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ 

  

ผู้จัดเก็บข้อมูล        :  นำยอนุพงษ์  เจียมจ ำรัสศิลป 

  ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรป่ำชุมชน  

เบอร์ติดต่อ :    ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔    , ๐๘๑ ๘๙๒ ๗๓๐๕ 

     

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ :  จ านวนราษฎรที่ไดรับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิท ากินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวน  แห่งชาติ 
หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ ๒๐ 

ค าอธิบาย :  

           • พิจำรณำจำกจ ำนวนรำยของรำษฎรที่ได้รับกำรตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิท ำกินในพื้นที่ป่ำ
สงวนแห่งชำติเทียบตำมเป้ำหมำยที่ท่ีได้รับในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
           • กำรตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิท ำกินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ หมำยถึง กระบวนงำนเพื่อ
ด ำเนินกำรไปสู่กำรรับรองสิทธิกำรอยู่อำศัยท ำกินของรำษฎรในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๔๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ๕๖ รำย ต่อ ๑ คะแนน  โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังน้ี 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑๒ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑,๐๐๐ รำย ๑,๐๕๖ รำย ๑,๑๑๒ รำย ๑,๑๖๘ รำย ๑,๒๒๔ รำย 

 

เงื่อนไข :    
กำรด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิท ำกิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกำรด ำเนินกำรใน

พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จะด ำเนินกำรส ำรวจ ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธ์ิให้กับรำษฎร จ ำนวน ๑,๐๐๐ รำย โดยได้
ตั้งเป้ำหมำยว่ำจะด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จตำมจ ำนวนเป้ำหมำยของกลุ่มรำษฎร แต่กำรด ำเนินกำรในพื้นที่จริง อำจมี
ข้อจ ำกัดในสภำพพื้นที่ และข้อเรียกร้องของรำษฎร ซึ่งจะส่งผลต่อค่ำเป้ำหมำยของจ ำนวนรำษฎรที่ได้รับกำรตรวจ
เพื่อรับรองสิทธิท ำกิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

จ ำนวนรำษฎรที่ได้รับกำรตรวจสอบรับรอง

สิทธิท ำกินของรำษฎรในพื้นที่ป่ำสงวน

แห่งชำต ิ

 

รำย ๒,๕๓๗ ๓,๙๖๓ ๑,๖๒๔ 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

ส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบใน
กำรรวบรวมผลกำรปฏิบัติและจัดท ำรำยงำนส่งกลุ่มภำรกิจด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑๓ 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :    ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗     
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นำยเลิศศักดิ์  สุนทรกุล 

  ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้  

เบอร์ติดต่อ :    ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔     , ๐๘๑ ๔๓๓ ๖๖๖๗ 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏบิัติราชการ : การประเมินคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

น้ าหนัก : ร้อยละ ๑๐ 

ค าอธิบาย :   

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑ บัญญัติว่ำ          

“กำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐควำมมีประสิทธิภำพ 

ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น กำร

กระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แก่ท้องถิ่น กำรกระจำยอ ำนำจตัดสินใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประชำชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำน” กำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรจึงเป็นแนวทำงหน่ึงที่

จ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรของ

ประชำชน 

 ผู้รับบริกำร หมำยถึง ประชำชนผู้มำรับบริกำรโดยตรง หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ของ
ส่วนรำชกำรผู้ให้บริกำร) หรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำร 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑๔ 

 พิจำรณำจำกผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส่วนรำชกำร โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้รับ
ควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นผู้ประเมินอิสระภำยนอกมำด ำเนินกำรส ำรวจ 

 ประเด็นกำรส ำรวจประกอบด้วยประเด็นส ำคัญๆ ดังน้ี  
(๑) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร  

(๒) ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  

(๓) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

(๔) ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 

(๕) ควำมเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภำพกำรให้บริกำร  

 ส ำนักงำน ก.พ.ร. พิจำรณำคัดเลือกงำนบริกำรที่ส่วนรำชกำรเสนอซึ่งเป็นงำนบริกำรหลักไม่เกิน 
๓ งำน และแจ้งให้ส่วนรำชกำรทรำบ และส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจตำมประเด็นส ำคัญข้ำงต้น 
โดยหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกงำนบริกำรเป็นงำนบริกำร ที่เป็นภำรกิจหลักของส่วนรำชกำรเป็นงำนบริกำรที่มี
ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำกไม่น้อยกว่ำ ๒๕ รำย มีผลกระทบสูงต่อประชำชน รวมทั้งวิเครำะห์ผลตำมหลักสถิติ 

 งำนบริกำรที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. งำนกำรอนุญำตน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนที่ (อนุญำตให้น ำไม้เข้ำมำในรำชอำณำจักร/อนุญำต

น ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนที่) และก ำหนดน้ ำหนักงำนบริกำรเท่ำกับร้อยละ ๓๐ 
   ๒.  งำนกำรอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ (กำรตั้งโรงงำนไม้แปรรูป/กำรแปรรูปไม้ชั่วครำว /     

      กำรอนุญำตตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป/กำรอนุญำตให้ค้ำหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อกำรค้ำซึ่ง 
      สิ่งประดิษฐ/์กำรย้ำยสถำนที่ กำรแก้ไขอำณำเขตและสำระส ำคัญในกำรอนุญำต/กำรต่อ 
      อำยุใบอนุญำตไม้ทุกประเภท) และก ำหนดน้ ำหนักงำนบริกำรเท่ำกับร้อยละ ๓๐ 
๓.  กำรอนุญำตกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ำไม้ (ตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

มำตรำ ๑๓ ทวิ เพื่อเป็นสถำนที่ปฏิบัติงำน/มำตรำ ๑๖ เพื่อท ำกำรเหมืองแร่ หรือกำรสร้ำงทำง
ขนแร่/ กำรขุด เก็บ กรวด ทรำย/เพื่อกำรอยู่อำศัยหรือประกอบอำชีพ/ กำรอนุญำตจัดสวน
รุกขชำติหรือวนอุทยำน/กำรสร้ำงวัดหรือส ำนักสงฆ์/กำรขุดเจำะปิโตรเลียม ก๊ำซธรรมชำติ/
กำรสร้ำงอำคำรพักผ่อนหย่อนใจ/มำตรำ ๑๗ เพื่อกำรศึกษำหรือวิจัยทำงวิชำกำร รวมถึงกำร
ส ำรวจแร่/มำตรำ ๑๘ เพื่อกำรเข้ำไป กำรผ่ำน หรือกำรใช้ทำงภำยในเขตป่ำสงวน/ มำตรำ ๒๐ 
เพื่อกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ หรือปลูกไม้ยืนต้น) และก ำหนดน้ ำหนักงำนบริกำรเท่ำกับร้อยละ 
๔๐ 

 
 

ชื่องานบรกิาร น้ าหนัก สถานที่ส ารวจ หน่วยงานรับผิดชอบ 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑๕ 

ภายใน
ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ ) 

๑. งำนกำรอนุญำตน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนที่ 
(อนุญำตให้น ำไม้เข้ำมำในรำชอำณำจักร/
อนุญำตน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนที่)  
 

๐.๓๐ พื้นที่ จ.สุรำษฎร์
ธำน,ี จ.ชุมพร และ 
จ.ระนอง 

ส่วนป้องกันฯ 

๒. งำนกำรอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ (กำรตั้ง
โรงงำนไม้แปรรูป/กำรแปรรูปไม้ช่ัวครำว/กำร
อนุญำตตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป/กำรอนุญำตให้ค้ำ
ห รื อ มี ไ ว้ ใ นค รอบค รอ ง เ พื่ อ ก ำ ร ค้ ำ ซ่ึ ง
ส่ิงประดิษฐ์/กำรย้ำยสถำนที่ กำรแก้ไขอำณำ
เขตและสำระส ำคัญในกำรอนุญำต/กำรต่อ
อำยุใบอนุญำตไม้ทุกประเภท) 
 
 
 

๐.๓๐ พื้นที่ จ.สุรำษฎร์
ธำน,ี จ.ชุมพร และ 
จ.ระนอง 

ส่วนป้องกันฯ 

๓. กำรอนุญำตกำรใช้ประโยชนพ์ื้นที่ป่ำไม้ 
(ตำมพระรำชบัญญัตปิ่ำสงวนแหง่ชำติ พ.ศ.
๒๕๐๗ มำตรำ ๑๓ ทวิ เพื่อเปน็สถำนที่
ปฏิบตัิงำน/มำตรำ ๑๖ เพื่อท ำกำรเหมืองแร่ 
หรือกำรสร้ำงทำงขนแร่/ กำรขุด เก็บ กรวด 
ทรำย/เพื่อกำรอยู่อำศัยหรือประกอบอำชีพ/ กำร
อนุญำตจัดสวนรุกขชำติหรือวนอทุยำน/กำร
สร้ำงวัดหรือส ำนักสงฆ์/กำรขุดเจำะปิโตรเลียม 
ก๊ำซธรรมชำติ/กำรสร้ำงอำคำรพักผ่อนหย่อน
ใจ/มำตรำ ๑๗ เพื่อกำรศึกษำหรือวิจัยทำง
วิชำกำร รวมถึงกำรส ำรวจแร่/มำตรำ ๑๘ เพื่อ
กำรเข้ำไป กำรผ่ำน หรือกำรใช้ทำงภำยในเขต
ป่ำสงวน/ มำตรำ ๒๐ เพื่อกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ 
หรือปลูกไม้ยืนตน้) 

๐.๔๐ พื้นที่ จ.สุรำษฎร์
ธำน,ี จ.ชุมพร และ 
จ.ระนอง 

ส่วนจัดกำรที่ดินฯ 
 

รวม ๑.๐๐   

 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน :  



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑๖ 

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคมุไฟป่ำ, ส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ร้อยละของระดับควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร 

ร้อยละ ๘๒.๗๒ ๗๘ ๙๐.๔๒ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ ส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้ เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักในกำร

ด ำเนินกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ ๖ เดือน, ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :   ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔ , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗     

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นำยธนิต  สังขนิตย์  ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

 นำยเลิศศักดิ์  สุนทรกุล  ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้  



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑๗ 

เบอร์ติดต่อ :    ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔    , ๐๘๑ ๘๙๑ ๕๒๑๓   , ๐๘๔ ๔๔๓ ๖๖๖๗ 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏบิัติราชการ : การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ ๖  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๔ 

   การประเมินผลการบริหารงบประมาณ  กรณีส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
วัดผล ๔ ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน ๑.๐ 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ๖ เดือนแรก ๑.๐ 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ๑๒ เดือน ๑.๐ 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน ๑.๐ 

ตัวช้ีวัดที่  ๖.๑  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

น้ าหนัก    :   รอ้ยละ ๑ 

ค าอธิบาย : 

 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของส่วนรำชกำร ทั้งที่ เบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค         เป็นตัวชี้วัด
ควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของส่วนรำชกำร ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ  โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำว         จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำร
คลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑๘ 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน  ของ
ส่วนรำชกำรเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำยอดงบประมำณหลังโอน
เปล่ียนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ  

 รำยจ่ำยลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่รัฐบำลจ่ำยเพื่อจัดหำทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรำยจ่ำยที่รัฐบำลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสำหกิจ     โดยผู้รับ
ไม่ต้องจ่ำยคืนให้รัฐบำลและผู้รับน ำไปใช้จัดหำทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สำมำรถตรวจสอบได้จำกรหัส
งบประมำณรำยจ่ำย รหัสลักษณะงำนต ำแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้ 
 

เหตุผล :   

ตำมที่ประกำศใช้พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑ 

ตุลำคม ๒๕๕๕ ประกอบกับรัฐบำลมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรำยจ่ำยภำครัฐ  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งรัด

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  เพื่อให้แผนงำน/โครงกำรภำยใต้งบประมำณบรรลุผลวัตถุประสงค์ตำมกรอบระยะเวลำ 

 

ตารางและสูตรการค านวณ :   

 

                 เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรเบิกจ่ำย  x ๑๐๐ 
                                    วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒  ต่อ ๑ คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ 

เงื่อนไข :  
๑. ก ำหนดระดับคะแนน ๓ เท่ำกับ ร้อยละ ๗๖ โดยค ำนวณจำกอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ลงทุน เฉล่ียย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) โดยยกเว้นปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๕ เน่ืองจำก
เป็นปีท่ีประกำศใช้พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.๒๕๕๕ ล่ำช้ำ(ประกำศใช้วันที่ ๘ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ ) ดังน้ี 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑๙ 

ปีงบประมาณ อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๗๕.๗๘ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๓ ๗๙.๑๕ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๗๒.๗๙ 
เฉลี่ย ๗๕.๕๑ 

 

๒. ก ำหนดระดับคะแนน ๕  เท่ำกับร้อยละ ๘๐ ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ลงทุนตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด 

๓. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ ไม่รวมเงินงบประมำณ  รำยจ่ำย
ลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ  

๔. ส่วนรำชกำรสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๓ 255๔ 255๕ 

ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

รำยจ่ำยลงทุน 

ร้อยละ 99.36 99.89 99.99 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง  ซึ่งจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ลงทุนของส่วนรำชกำร  จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนอ ำนวยกำร 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :    ๐-๗๗๒๘-๑๕๕๔    , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ 
    



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นำงจุติพร  พัดชู 

  ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร  

เบอร์ติดตอ่ :    ๐ – ๗๗๒๗ – ๕๘๑๖   , ๐๘๔ ๗๔๕ ๔๔๓๓ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ ๑.๐ 

ค าอธิบาย : 

 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  ๖ เดือนแรก  จะใช้อัตรำ
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำร  ทั้งที่เบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคเป็น
ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  ของ
ส่วนรำชกำรเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๕ ถึงเดือน
มีนำคม ๒๕๕๖   หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำย
ลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำยอดงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
 

เหตุผล :   
ตำมที่ประกำศใช้พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑ 

ตุลำคม ๒๕๕๕ ประกอบกับรัฐบำลมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรำยจ่ำยภำครัฐ  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งรัด

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  เพื่อให้แผนงำน/โครงกำรภำยใต้งบประมำณบรรลุผลวัตถุประสงค์ตำมกรอบระยะเวลำ 

สูตรการค านวณ :   

 

       เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรเบิกจ่ำย   
 ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนำคม ๒๕๕๖   x  ๑๐๐                 
     วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรได้รับ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒๑ 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังน้ี 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐ 

 

เงื่อนไข :  
๑. ก ำหนดระดับคะแนน ๓ เท่ำกับ ร้อยละ ๔๘.๙๑ โดยค ำนวณจำกอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

รำยจ่ำยภำพรวม  ๖ เดือนแรก  เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) โดยยกเว้นปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ เน่ืองจำกเป็นปีที่ประกำศใช้พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
ล่ำช้ำ(ประกำศใช้วันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ ) ดังน้ี 

ปีงบประมาณ อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
๖ เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๔๖.๒๔ 

๖ เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๓ ๔๘.๗๘ 

๖ เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๕๑.๗๑ 
เฉลี่ย ๔๘.๙๑ 

 

๒. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ ไม่รวมเงินงบประมำณ  รำยจ่ำย
ลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ  

๓. ส่วนรำชกำรสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๓ 255๔ 255๕ 

ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

รำยจ่ำยภำพรวม 

ร้อยละ 99.๙๒ 99.๔๔ 99.99 

 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒๒ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง  ซึ่งจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ลงทุนของส่วนรำชกำร  จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนอ ำนวยกำร 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :    0-7728-1554   , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗   
    

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นำงจุติพร  พัดช ู

   ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร  

เบอร์ติดตอ่ :    ๐ – ๗๗๒๗ – ๕๘๑๖    , ๐๘๔ ๗๔๕ ๔๔๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๓  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ ๑.๐ 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒๓ 

ค าอธิบาย : 

 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  ๑๒ เดือน  จะใช้อัตรำ
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำร  ทั้งที่เบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคเป็น
ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  ของ
ส่วนรำชกำรเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๕ ถึงเดือน
กันยำยน ๒๕๕๖   หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำย
ลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำยอดงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
 

เหตุผล :   
ตำมที่ประกำศใช้พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑ 

ตุลำคม ๒๕๕๕ ประกอบกับรัฐบำลมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรำยจ่ำยภำครัฐ  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งรัด

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  เพื่อให้แผนงำน/โครงกำรภำยใต้งบประมำณบรรลุผลวัตถุประสงค์ตำมกรอบระยะเวลำ 

สูตรการค านวณ :   

 

       เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรเบิกจ่ำย   
 ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๕๖   x  ๑๐๐                 
     วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรได้รับ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒๔ 

 

เงื่อนไข :  
๑. ก ำหนดระดับคะแนน ๓ เท่ำกับ ร้อยละ ๙๔ โดยค ำนวณจำกอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ภำพตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด 
๒. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ ไม่รวมเงินงบประมำณ  รำยจ่ำย

ลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ  
๓. ส่วนรำชกำรสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๓ 255๔ 255๕ 

ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

รำยจ่ำยภำพรวม 

ร้อยละ 99.๙๒ 99.๔๔ 99.99 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง  ซึ่งจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ลงทุนของส่วนรำชกำร  จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนอ ำนวยกำร 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :    0-7728-1554     , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ 
    

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นำงจุติพร  พัดชู 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒๕ 

  ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร  

เบอร์ติดตอ่ :    ๐ – ๗๗๒๗ – ๕๘๑๖    , ๐๘๔ ๗๔๕ ๔๔๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๔  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๑ 

ค าอธิบาย :  

 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน จะใช้ผลกำรเบิกจ่ำย   ภำพรวม
ของเงินงบประมำณของส่วนรำชกำร ทั้งที่เบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคเทียบกับแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณในแต่ละไตรมำส เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของส่วนรำชกำร ทั้งน้ี ข้อมูล
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณที่ส่วนรำชกำรบันทึกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดภำยใต้
วงเงินงบประมำณที่ได้รับตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเป็นแผนตั้ง



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒๖ 

ต้นในระบบ GFMIS ดังน้ัน เม่ือมีกำรน ำแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตำมประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลกำร
ปฏิบัติงำน หำกไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่ได้ท ำไว้ให้ปรับปรุงแผนกำรใช้จ่ำยเงินในระบบ GFMIS ใน
เดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ ๓ หรือภำยในเดือนมิถุนำยน ๒๕๕๕ 

 กำรให้คะแนนพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณภำพรวมเทียบกับ
วงเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินแต่ละไตรมำส และค ำนวณค่ำเฉลี่ยของทั้ง ๔ ไตรมำสเป็นผลกำรด ำเนินงำนของส่วน
รำชกำร 

 
 

เหตุผล :   
ตำมที่ประกำศใช้พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑ 

ตุลำคม ๒๕๕๕ ประกอบกับรัฐบำลมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรำยจ่ำยภำครัฐ  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งรัด

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  เพื่อให้แผนงำน/โครงกำรภำยใต้งบประมำณบรรลุผลวัตถุประสงค์ตำมกรอบระยะเวลำ 

ตารางและสูตรการค านวณ  :  
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ก ำหนดให้   

 X1 , X2 , X3 , X4 = ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำร
เบิกจ่ำยแต่ละไตรมำส 

 Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ใน
ระบบ GFMIS แต่ละไตรมำส  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒๗ 

   
 

 

เงื่อนไข :  

1. ก ำหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ำกับ ค่ำเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมำสอยู่ที่ร้อยละ ๙๔ และ
ระดับ 5 คะแนน เท่ำกับ ค่ำเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมำสอยู่ท่ีร้อยละ ๙๖  

ตัวอย่าง ส่วนรำชกำรได้รับเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ำนวน ๓๑๕
ล้ำนบำท โดยได้ท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อให้ส ำนักงบประมำณเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ (แผนตั้งต้น) 
ต่อมำเม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕  กรมบัญชีกลำงเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน  ซึ่งหน่วยงำน
ประเมินผลแล้วไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน (แผน
ปรับปรุง) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2555 ซึ่งประมำณกำรว่ำจะเบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ จ ำนวนทั้งสิ้น 308 ล้ำนบำท โดยผลกำรเบิกจ่ำยเงินจริงของแต่ละไตรมำสเป็นดังน้ี 

 

รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

รวมทั้งส้ิน 

แผนต้ังต้น  78 70 67 100 315 

แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 

ผลการเบิกจ่าย (2) 39 69 84 115 297 

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับ
แผน (2) / (1) * 100 

97.50 92.00 94.87 100  

  

ดังน้ัน เม่ือค ำนวณค่ำเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมำส คิดเป็นผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรเท่ำกับ 
(97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยู่ท่ีระดับคะแนน 5 คะแนน 

2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินในปีงบประมำณ พ .ศ. 2555 ไม่รวมเงิน
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ  

3. ส่วนรำชกำรสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมเปรียบเทียบกับ
แผนกำรใช้จ่ำยเงินผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนอ ำนวยกำร, ส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ, ส่วนป้องกันรักษำป่ำและ 

ควบคุมไฟป่ำ, ส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้ และส่วนจัดกำรป่ำชุมชน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ร้อยละ ๙๒ ๙๓ 9๔ 9๕ 9๖ 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒๘ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๓ 255๔ 255๕ 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณตำมแผน 

ร้อยละ 99.92 99.44 99.99 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ก ำหนดใหส้่วนอ ำนวยกำร, ส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ, ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ,  

ส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้, ส่วนจัดกำรป่ำชุมชน เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนจัดเก็บข้อมูลและรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำน   

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :            0-7728-1554   , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :         นำงจุติพร   พัดช ู
                      ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร   

เบอร์ติดต่อ :           0 7727 5816   , ๐๘๔ ๗๕๔ ๔๔๓๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗   ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๓ 

ค าอธิบาย :    

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 และเป็นกำรผลักดันให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อให้บรรลุผลตำม
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 

 วัดผลส ำเร็จจำกร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมำณของงำนหรือโครงกำรที่ส่วนรำชกำรท ำ
ได้ในปีงบประมำณ พ.ศ.2555 เทียบกับเป้ำหมำยผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมำณส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.2555 ที่
ก ำหนดไว้ตำม “เอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555” 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒๙ 

 เป้ำหมำยผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมำณตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2555 ของกรมป่ำไม้ ได้แก่ 

(1) จ ำนวนพื้นที่ฟื้นฟูสภำพป่ำ (กิจกรรมบ ำรุงป่ำ) รวมจ ำนวน ๓,๐๔๖ ไร่  
  (2) จ ำนวนรำยของผู้รับบริกำรงำนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้และใช้ประโยชน์พื้นที่ 

      ป่ำไม้  รวมจ ำนวน ๓๐๐ รำย) 
  (3) จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำในพื้นที่เกษตรกรได้รับ 
                              สิทธิท ำกิน (สทก.) ในพื้นที่ป่ำไม้ และที่ดินกรรมสิทธ์ิ จ ำนวน ๕๐ รำย 
ตารางและสูตรการค านวณ : 

เป้าหมายผลผลิต  

(i) 
น้ าหนัก(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                                                 

ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย             

ถ่วงน้ าหนัก         

(Wi x Ci) 
1 2 3 4 5 

(1) จ ำนวนพ้ืนที่ฟ้ืนฟูสภำพป่ำ 0.30 80 85 90 95 100 SM 1 (W1 x SM 

1) 

(2) จ ำนวนรำยของผู้รับบริกำรงำนอนุญำต

อุตสำหกรรมไม้และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่ำไม้ 

0.40 80 85 90 95 100 SM 2 (W2 x SM 

2) 

(3) จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม

กำรปลูกป่ำในพ้ืนที่เกษตรกรได้รับสิทธิท ำกิน 

(สทก.) ในพ้ืนที่ป่ำไม้ และที่ดินกรรมสิทธิ์ 

0.30 80 85 90 95 100 SM 3 (W3 x SM 

3) 

น้ าหนักรวม  Wi = 1 ค่าคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ  (Wix SM i)  

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก เท่ำกับ 

     

    (Wi x SM i)         หรือ            (W1 x SM 1) + (W2 x SM 2) + ... + (Wi x SMi) 

      Wi                                  W1 + W2 + ...+ Wi 

โดยที ่: 

W หมำยถึง น้ ำหนักควำมส ำคัญท่ีให้กับแต่ละเป้ำหมำยผลผลิต และผลรวมของน้ ำหนักของทุกเป้ำหมำย

ผลผลิต เท่ำกับ 1 

SM หมำยถึง คะแนนที่ได้จำกกำรเทียบกับร้อยละของเป้ำหมำยผลผลิต 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๓๐ 

i  หมำยถึง ล ำดับท่ีของเป้ำหมำยผลผลิต ได้แก่ 1, 2, ..., i  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  (Wi x SMi) = 1 
2  (Wi x SMi) = 2 

3  (Wi x SMi) = 3 

4  (Wi x SMi) = 4 

5  (Wi x SMi) = 5 

 

เงื่อนไข :  

 1) กำรก ำหนดน้ ำหนักที่จัดสรรให้แต่ละเป้ำหมำยผลผลิตให้ถ่วงน้ ำหนักตำมล ำดับควำมส ำคัญของ
เป้ำหมำยผลผลิต หำกไม่ระบุน้ ำหนัก ให้ถือว่ำทุกเป้ำหมำยผลผลิตมีน้ ำหนักเท่ำกัน 

 2) กรณีส่วนรำชกำรเปล่ียนแปลงเป้ำหมำยผลผลิตที่ก ำหนดไว้ตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2555 ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงบประมำณ  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  

ส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  และส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

ระดับควำมส ำเร็จของปริมำณผลผลิตที่ท ำ

ได้จริงเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยผลผลิตตำม

เอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย 

ระดับ - - 5 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๓๑ 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
                   ส่วนอ ำนวยกำร, ส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ และส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 
เป็นหน่วยงำนปฏิบัติด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.255๖  

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :    0-7728-1554     , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นำงจุติพร  พัดชู    ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร 

  นำยสัจรินทร์  ศรีเสน  ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 

 นำยธนิต  สังขนิตย์  ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ  

เบอร์ติดต่อ :   0-7728-1554  , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗  , ๐๘๔ ๗๕๔ ๔๔๓๓  

  , ๐๘๑ ๗๘๗ ๗๕๙๙   , ๐๘๑ ๘๙๑ ๕๒๑๓ 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่  ๘  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๔    

ค าอธิบาย :    

        ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร จะพิจำรณำจำก 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก ำหนดเป็นระดับชั้นควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ  พิจำรณำจำก

ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ  ดังน้ี 

ระดับคะแนน 
ระดับชั้นควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๓๒ 

๑ /     

๒ / /    

๓ / / /   

๔ / / / /  

๕ / / / / / 

 
 

โดยที่ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  ส่วนอ ำนวยกำร, ส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ, ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ,    
                                     ส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้ และส่วนจัดกำรป่ำชุมชน    
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลชำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :    0-7728-1554     , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ 

ระดับ

คะแนน 

ประเด็น 

๑ แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อก ำหนดมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำนของหน่วยงำน 

๒ ก ำหนดมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำนของหน่วยงำน 

๓ ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำนของหน่วยงำน  โดยมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ร่วม

ด ำเนินกำร 

 

๔ 

 

ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำนของหน่วยงำน   

โดยบันทึกผลกำรตรวจสอบไว้เป็นหลักฐำน 

๕ สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำนของหน่วยงำน โดยจัดท ำสรุปผล

กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำนประจ ำปี  ๒๕๕๖  

พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป เสนอผู้บริหำรทรำบ 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๓๓ 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นำงจุติพร  พัดชู    ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร 

 นำยธนิต  สังขนิตย์   ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

 นำยเลิศศักดิ์  สุนทรกุล  ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้  

 นำยอนุพงษ์  เจียมจ ำรัสศิลป  ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรป่ำชุมชน 

 นำยสัจรินทร์  ศรีเสน   ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 

เบอร์ติดต่อ :    0-7728-1554  , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗  , ๐๘๔ ๗๕๔ ๔๔๓๓  

  , ๐๘๑ ๗๘๗ ๗๕๙๙   , ๐๘๑ ๘๙๑ ๕๒๑๓     , ๐๘๑ ๘๙๒ ๗๓๐๕ 

                              , ๐๘๔ ๔๔๓ ๖๖๖๗ 
 
 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่  ๙  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๔     

ค าอธิบาย :    

        ด ำเนินกำรวิเครำะห์ คัดเลือกกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ และกระบวนกำรสนับสนุนส ำหรับน ำมำจัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก ำหนดเป็นระดับชั้นควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ  พิจำรณำจำก

ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ  ดังน้ี 

ระดับคะแนน 
ระดับชั้นควำมส ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑ /     

๒ / /    

๓ / / /   



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๓๔ 

๔ / / / /  

๕ / / / / / 

 
 

โดยที่ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   

ระดับ

คะแนน 

ประเด็น 

๑ ด ำเนินกำรวิเครำะห์หรือทบทวนกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำหรอืกระบวนกำรสนับสนุน   ที่

ส่งผลและสอดคล้องกับภำรกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ของกรมป่ำไม้ 

๒ กำรด ำเนินกำรคัดเลือกกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ หรือกระบวนกำรสนับสนุน อย่ำงน้อย ๑ 

กระบวนกำร 

๓ น ำกระบวนกำรที่เลือกมำจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน อย่ำงน้อย ๑ คู่มือ 

  

 

 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

น ำคู่มือที่จัดท ำไปปฏิบัติและเผยแพร่อย่ำงน้อย ๑ ช่องทำง 

๕ สรุปผลกำรด ำเนินกำรรำยงำนผู้บริหำรทรำบ 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๓๕ 

  ๑.แหล่งข้อมูล   คือ  ส่วนอ ำนวยกำร, ส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ, ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ, 
ส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้ และส่วนจัดกำรป่ำชุมชน    
  ๒.วิธีกำรจัดเก็บ   ส่วนอ ำนวยกำรรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลกำรด ำเนินกำร  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  จำกทุกส่วน/ฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
  ๓.ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ ๖ เดือน รอบ 
๙ เดือน และ ๑๒ เดือน  ตำมรูปแบบกำรรำยงำนผลและระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลชำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :    0-7728-1554         , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗ 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นำงจุติพร  พัดชู    ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร 

 นำยธนิต  สังขนิตย์   ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ 

 นำยเลิศศักดิ์  สุนทรกุล  ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้  

 นำยอนุพงษ์  เจียมจ ำรัสศิลป  ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรป่ำชุมชน 

 นำยสัจรินทร์  ศรีเสน   ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 

เบอร์ติดต่อ :    0-7728-1554  , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗  , ๐๘๔ ๗๕๔ ๔๔๓๓  

  , ๐๘๑ ๗๘๗ ๗๕๙๙   , ๐๘๑ ๘๙๑ ๕๒๑๓     , ๐๘๑ ๘๙๒ ๗๓๐๕ 

                              , ๐๘๔ ๔๔๓ ๖๖๖๗ 
 

 

 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏบิัติราชการ : การพัฒนาองค์การ 

ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการตามนโยบายการ

ก ากับดูแลองค์การท่ีดี 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๓๖ 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๗ 

ค าอธิบาย : 
 กำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมป่ำไม้ เป็นกำรตอบสนองแนวคิดของ

หลักธรรมำภิบำล  โดยด ำเนินกำรภำยใต้กรอบแนวทำงที่ก ำหนดของรัฐธรรมแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พุทธศักรำช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้ำที่ของชนชำวไทยมำตรำที่ ๗๔ และ ๗๘ (๔) (๕) พระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑ และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ๑. ส ำนัก/กลุ่มประชุมเพื่อมอบหมำยส่วน/ ฝ่ำย และผู้รับผิดชอบตำมมำตรกำร/โครงกำรที่

ส ำนัก/กลุ่มรับผิดชอบให้ชัดเจน 

 ๒. ผู้รับผิดชอบจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมรำยกิจกรรมอำจเป็นในรูป Gantt Chart 

หรือ ปฏิทินกำรท ำงำน 

 ๓. ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมแผนรำยกิจกรรม ติดตำม และรำยงำนผลตำมแบบฟอร์มที่

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมป่ำไม้  

 ๔. ส่วนอ ำนวยกำรของส ำนัก/ กลุ่ม รวบรวมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำปรับปรุง

วัฒนธรรมองค์กำรของส ำนัก/ กลุ่ม รำยงำนให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมป่ำไม้ทรำบ โดย รอบ  ๙ เดือน 

(ภำยในวันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๕๖) และ รอบ ๑๒ เดือน (ภำยในวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๖)  

  

ตารางสูตรการค านวณ : 
 

กิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบ 

(i) 

น้ าหนัก 

(Wi) 

คะแนนท่ีได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนัก 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๓๗ 

(Wi X SMi) 

1. กำรประหยัดพลังงำน W1 SM1 (W1 X SM1) 

2. กำรประหยัดปริมำณกำรใช้

กระดำษ 

W2 SM2 (W2 X SM2) 

น้ าหนักรวม ∑ Wi = 1.00 ค่าคะแนนของ 

ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 

∑(Wi X SMi) 

 

โดยท่ี : 

 W = น้ ำหนักควำมส ำคัญที่ให้แต่ละเป้ำหมำยผลผลิตและผลรวมของน้ ำหนักของทุกเป้ำหมำยกำร
ผลิตเท่ำกับ 1.00 
 SM = ค่ำคะแนนที่ได้ 
 i = ล ำดับที่ของกิจกรรม / โครงกำรที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ∑(Wi X SMi) = 1 
2 ∑(Wi X SMi) = 2 
3 ∑(Wi X SMi) = 3 
4 ∑(Wi X SMi) = 4 
5 ∑(Wi X SMi) = 5 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๓๘ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๓ 255๔ 255๕ 

ระดับควำมระดับควำมส ำเร็จของ

ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรด ำเนิน

กิจกรรม/ โครงกำรตำมนโยบำยกำร

ก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมป่ำไม้ 

ระดับ ……………

…. 

……………

…. 
๕ 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แหล่งข้อมูลจำกหน่วยงำน คือ 

 จำกส่วน/ ฝ่ำยที่รับผิดชอบตำมรำยกิจกรรม 
2. วิธีจัดเก็บข้อมูล 

 ส่วนอ ำนวยกำรรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลกำรด ำเนินกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
255๖ จำกทุกส่วน/ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

3. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล   
     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
ตำมรูปแบบกำรรำยงำนผล และระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ก ำหนดให้ส่วนอ ำนวยกำร , ส่วนส่งเสริมกำรปลูกป่ำ ,  ส่วนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ ,                           
ส่วนจัดกำรที่ดินป่ำไม้ และส่วนจัดกำรป่ำชุมชน   ส ำนักฯ 11 เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนจัดเก็บ
ข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :    0-7728-1554     , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗   



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๓๙ 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นำงจุติพร  พัดชู    ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร  

เบอร์ติดต่อ :    0-77๒-๗๕๘๑๖          , ๐๘๔ ๗๕๔ ๔๔๓๓  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมินผล : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๑ ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา/ ฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนาประจ าปี 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๘ 

ค าอธิบาย :    

 กำรพัฒนำบุคลำกร เป็นกำรสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรบรรลุเป้ำประสงค์ โดยรวมและ
ส่งผลให้มีกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นเลิศ ร่วมทั้งช่วยสร้ำงควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร ให้มีประสิทธิภำพ และเป็นฟันเฟืองในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

 กำรพัฒนำ หมำยถึง กำรได้รับกำรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำ   



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๔๐ 

 บุคลำกร หมำยถึง ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ของส่วนรำชกำร 
 

ดังนั้น ทุกหน่วยงำนต้องก ำหนดวิธีกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดส่งบุคลำกรดังกล่ำวเข้ำรับกำรพัฒนำ/ 
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำ โดยวัดจำกจ ำนวนของบุคลำกรของแต่ละหน่วยงำนที่ได้เข้ำรับกำรพัฒนำ / 
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำ ทั้งจำกภำยนอกและภำยใน  
 

สูตรการค านวณ : 

 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำ  X  100 

          จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

นับโดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ≤ ร้อยละ 40 
2 ร้อยละ 41-50 

3 ร้อยละ 51-60 

4 ร้อยละ 61-70 

5 ≥ ร้อยละ 71 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๔๑ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๓ 255๔ 255๕ 

ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำร

พัฒนำ/ฝึกอบรมประจ ำปี 

ร้อยละ .............. ................. ๕๔.๑๓ 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แหล่งข้อมูลจำกหน่วยงำนคือ 

 ส่วนอ ำนวยกำร/ ฝ่ำยบริหำรทั่วไปของส ำนัก/ กลุ่ม ...................... 
2. วิธีจัดเก็บข้อมูล 

 ส่วนอ ำนวยกำร/ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนัก/กลุ่ม....................... รับผิดชอบจัดเก็บและ
รวบรวมผลกำรด ำเนินกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 255๖ จำกส่วน/ฝ่ำย ที่เกี่ยวข้อง 

3. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล   
     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 9 เดือน และ            
12 เดือน ตำมรูปแบบกำรรำยงำนผล และระยะเวลำที่ก ำหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ก ำหนดให้ส่วนอ ำนวยกำร, ส ำนักฯ 11 เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนจัดเก็บข้อมูลและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นำยสมชำย  เลขำวิวัฒน์ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำนี) 
เบอร์ติดต่อ  :    0-7728-1554   , ๐๘๑ ๓๐๔ ๘๒๔๗     

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นำงจุติพร  พัดชู    ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร  

เบอร์ติดต่อ :    0-772๗-๕๘๑๖    , ๐๘๔ ๗๔๕ ๔๔๓๓   

 



                  รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
               ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) กรมป่ำไม้ 

หน้า... 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนผังยุทธศำสตร์ 
และ  

ตำรำงแสดงควำมรับผิดชอบ 
(O/S Matrix) 

 



 ๔๔ 

แผนผังยุทธศาสตร ์ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 
วิสัยทัศน์ :  

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : 

การอนุรักษ์  ป้องกัน  ฟื้นฟ ู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
 
 

 

          

การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ ๑๐) 

• ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

มิติภายนอก  (ร้อยละ ๗๐) 

การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) (ร้อยละ ๖๐) 

• ร้อยละของจ านวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลายที่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตามหลักวิชาการ 
      • ระดับความส าเร็จของผลการติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้และน าไปปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ า 
          • ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

• จ านวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธทิ ากินในพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ 
 

มติภิายใน (ร้อยละ ๓๐) 

การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๑๕) 

• ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

• ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
• ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

      • ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

การพัฒนาองคก์ร (ร้อยละ ๑๕) 

• ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
• ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาประจ าปี 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                                            ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี)  กรมป่ำไม ้
 

  ๕๐ 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) O/S Matrix 
 

ประเด็นกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติรำชกำร 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงำน 

ส่วน
อ ำนวยกำร 

ส่วน
ส่งเสริม
กำรปลูก
ป่ำ 

ส่วน
ป้องกัน
รักษำป่ำ
และ

ควบคุม
ไฟป่ำ 

ส่วน
จัดกำร  
ป่ำ

ชุมชน 

ส่วน
จัดกำร
ท่ีดินป่ำ
ไม้ 

มิติภำยนอก 
กำรประเมินประสิทธิผล 

ความส าเร็จของจ านวนป่าไม้ได้รับ  
การดูแลป้องกันไม่ถูกบุกรุกท าลาย  

 
 

๑. ร้อยละของจ านวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลายที่ได้มีการ
ด าเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตามหลักวิชาการ 
 

 
 

(๒๐) 

   

 

  

ควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมกำร
ปลูกป่ำ 

๒.ระดับความส าเร็จของผลการตรวจติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้
และน าไปปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ า 
 

(๑๐)      

ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนางานด้านป่าไม้  

 ๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานการส่งเสริม 
และพัฒนาการป่าไม้  
 

(๑๐)      



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                                            ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี)  กรมป่ำไม ้
 

  ๕๑ 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน       
ตรวจสอบเพื่อรับรอง  
สิทธิท ากินของราษฎรในพื้นที่ป่า 
 

๔. จ านวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิท ากินใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

(๒๐)     
 

กำรประเมินคุณภำพ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 

๕. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
 

(๑๐) 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

มิติภำยใน 
กำรประเมินประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพในการบริหารการใช้
จ่ายงบประมาณ 

 
 
 

๖. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 
 

(๔) 

๑ 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 ๖.๑ ร้อยละความส าเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

๑      

 ๖.๒ ร้อยละความส าเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 

๑      

 ๖.๓ ร้อยละความส าเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 

๑      

 ๖.๔ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ๑      

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผลผลิตที่ท าได้เปรียบเทียบกับ

๗. ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

(๓) 
 

  
 

   



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                                            ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี)  กรมป่ำไม ้
 

  ๕๒ 

เป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย  

(1) จ านวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า (กิจกรรมบ ารุงป่า)   
(2) จ านวนรายของผู้รับบริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้และใช้
ประโยชน์พื้นที่ ป่าไม้   
(3) จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าใน
พื้นที่เกษตรกรได้รับสิทธิท ากิน (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้ และที่ดิน
กรรมสิทธิ์ 
 

 

๐.๓ 

๐.๔ 
 

๐.๓ 

 

 
 
 

 

 

 

 

ความส าเร็จของมาตรการประหยัด
พลังงาน 

 

๘. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ 

(๔)      

กำรพัฒนำองค์กร 
การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ 

๙. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ (๔)      

การด าเนินการตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี 

๑๐. ระดับความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

(๗)   
   

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

๑๑. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนาประจ าปี 

(๘)   
   

รวม ๑๐๐      

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                                            ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี)  กรมป่ำไม ้
 

  ๕๓ 

 

หมายเหต ุ: ส าหรับกลุ่มโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินการตามค ารับรองฯ ในมิติ
ภายใน 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                                            ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี)  กรมป่ำไม ้
 

  ๔๕ 

ตัวชี้วัดส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี) และผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

การอนุรักษ์  
ป้องกัน  
ฟื้นฟู  และ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการที่ดิน
และ
ทรัพยากรป่า
ไม้ เพื่อการ
ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
จ านวนป่าไม้ทีได้รับ
การดูแลป้องกันไม่ถูก
บุกรุกท าลาย  
 

๑. ร้อยละของจ านวนพื้นที่
ป่าถูกบุกรุกท าลายที่ได้มีการ
ด าเนินการตามกฎหมายหรือ
จัดการตามหลักวิชาการ 

(๒๐) ๑,๑๗๙,๘๒๖ 
ล้านไร ่

๓,๕๓๙,๘๓๑ 
  ล้านไร ่

-กิจกรรมป้องกัน
และปราบปราม
การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 

-ส่วน
ป้องกัน
รักษาป่าและ
ควบคุมไฟ
ป่า 
 

ความส าเ ร็จของงาน
ส่งเสริมการปลูกป่า 

๒.ระดับความส าเร็จของผล
การตรวจติดตามการแจกจ่าย
กล้าไม้และน าไปปลูกใน
พื้นที่ลุ่มน้ า 

(๑๐) - ๕๒๓,๐๐๐ 
กล้า 

-กิจกรรมเพาะช า
กล้าไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

-ส่วน
ส่งเสริมการ
ปลูกป่า 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานส่งเสริมและ
พัฒนางานด้านป่าไม้ 

๓. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนงานการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ 
ป่าไม้  

(๑๐) ๖ หมู่บ้าน 
๓ จังหวัด 

๖ หมู่บ้าน 
๓ จังหวัด 

-กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการป่า
ชุมชน 
-กิจกรรมพัฒนาป่า
ไม้ร่วมกับองค์กร

-ส่วนจัดการ
ป่าชุมชน 
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  ๔๖ 

และเครือข่ายแบบ
บูรณาการ 
 
 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตรวจสอบ
เพื่อรับรอง สิทธิท า
กินของราษฎรใน
พื้นที่ป่า 
 

๔. จ านวนราษฎรที่ได้รับ
การตรวจสอบรับรองสิทธิ
ท ากินในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 

(๒๐) - ๑,๐๐๐  ราย -กิจกรรมจัดการ
ที่ดิน 

-ส่วนจัดการ
ที่ดินป่าไม้ 

 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๕. ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ     
 

(๑๐) 
 

- ร้อยละ ๗๕ -กิจกรรมบริการ
ด้านการอนุญาต 
-กิจกรรมจัดการ
ที่ดิน 

-ส่วน
อ านวยการ 
-ส่วนจัดการ
ที่ดินป่าไม้ 
-ส่วน
ป้องกัน
รักษาป่าและ
ควบคุมไฟ
ป่า 
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  ๔๗ 

 ประสิทธิภาพในการ
บริหารการใช้จ่าย
งบประมาณ 

๖. ร้อยละความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

(๔) 
 

  ทุกกิจกรรมที่ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ 

ทุก
หน่วยงาน 

  ๖.๑ ร้อยละความส าเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 
 

๑ ร้อยละ
๑๒.๓๔ 

 

  ๖.๒ ร้อยละความส าเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ๖ เดือน
แรก 
 

๑ -  

  ๖.๓ ร้อยละความส าเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 
 

๑ -  

  ๖.๔ ร้อยละความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน 
 

๑ ร้อยละ
๒๔.๒๙ 
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  ๔๘ 

 ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการผลผลิต
ที่ท าได้เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตตาม
เอกสารงบประมาณ
รายจ่าย 

๗. ระดับความส าเร็จของ
ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย 
(1) จ านวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพ
ป่า (กิจกรรมบ ารุงรักษา  
สวนป่าเดิม)   
 

(2) จ านวนรายของ
ผู้รับบริการงานอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้และใช้
ประโยชน์พื้นที่ ป่าไม้   
 

(3) จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการปลูกป่า
ในพื้นที่เกษตรกรได้รับสิทธิ
ท ากิน (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้ 
และที่ดินกรรมสิทธิ์ 
 

(๓) 
 
 
 
 
 

๐.๓ 

 

๐.๔ 
 

 
 
 

๐.๓ 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

๑๗๕ ราย 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

 

๓,๐๔๖ ไร่ 
 
 

๓๐๐ ราย 
 
 
 
 
 

๕๐  ราย 

 
 
 
 
 
 

-กิจกรรม
บ ารุงรักษาสวนป่า
เดิม 
-กิจกรรมบริการ
ด้านการอนุญาต 
 
 
 

-กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพด้านป่าไม้ 

 
 
 
 
 
-ส่วน
ส่งเสริมการ
ปลูกป่า 
-ส่วน
ป้องกัน
รักษาป่าและ
ควบคุมไฟ 
 

-ส่วน
ส่งเสริมการ
ปลูกป่า 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                                            ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที ่๑๑ (สุรำษฎร์ธำนี)  กรมป่ำไม ้
 

  ๔๙ 

 ความส าเร็จของ
มาตรการประหยัด
พลังงาน 
 

๘. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ 
 

(๔)  ระดับ ๕ ทุกกิจกรรม ทุก
หน่วยงาน 

 กำรพัฒนำองค์กร 
การพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

๙. ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงกระบวนการ 
 

 

(๔) 

  
ระดับ ๕ 

 
ทุกกิจกรรม 

 
ทุก
หน่วยงาน 

 การด าเนินการตาม
นโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี 

๑๐. ระดับความส าเร็จของ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี 
 

(๗)  ระดับ ๕ ทุกกิจกรรม ทุก
หน่วยงาน 

 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
 

๑๑. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ประจ าปี 

(๘)  ร้อยละ ๕๑-๖๐ ทุกกิจกรรม -ส่วน
อ านวยการ 
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  ๕๐ 

 
 
 
 
 
 


